
 1,10 g/ml
 0,25 mm  
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76-47  Univerzálne tesnenie Greenline  
Trvalo plastické tesnenie pre náročné tesniace aplikácie  

Oblasť použitia:
Trvalo plastické, veľmi priľnavé tesnenie s vynikajúcou
tepelnou, mechanickou a chemickou odolnosťou.
Ideálne pre náročné a kritické tesniace spoje, ktoré
vyžadujú maximálne tesniace schopnosti. Odolné väčšine  
olejov, tukov, pohonných hmôt, aditív, plynov,
nemrznúcich kvapalín a vode.

neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty a iné
nebezpečné látky
veľmi dobrá priľnavosť k utesňovaných plochám
jednoduchá demontáž
zostáva trvalo plastické, bez trhlín a prasklín 
umožňuje plné zaťaženie spoja  už po 10 minútach 
nepotrebuje žiadny čas na odvetranie
môže sa skladovať niekoľko rokov 
bez obsahu silikónov 
odolné väčšine  olejov, tukov, palív, aditív, plynov,
vode, nemrznúcim kvapalinám a chladicim zmesiam 
odolné  teplotám až do +200 °C
vhodné pre priamy styk s pitnou vodou
certifikácia ISEGA č. 54144 U 21

Výhody: 

Bezpečnostné pokyny :
Len na vonkajšie použitie!  Držte mimo dosahu detí.  Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.  Pred každým
použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.  

Technické údaje:

 76-4700:  200 g           76-4710: 100 g 

Príklady použitia:
Použiteľný na utesňovanie prírub v kombinácii s
pôvodným, poškodeným aj novým plochým
tesnením, na závitové a hadicové spoje, krycie
dosky, montážne opravy, tesnenie motorov,
prevodoviek a potrubných systémov. 

zelená 
hustota

schopnosť vyplniť špáru 

farba

skladovateľnosť 

 -55°C  +200°Cteplotná odolnosť

izbová teplota  

doba skladovania  
 76-4700:  2 roky            
 76-4710:  5 rokov             

Spôsob použitia:
Lepené alebo tmelené miesta najskôr zbavte prachu a
nečistôt. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov
odporúčame povrch dôsledne odmastiť sprejom Metaflux
70-15 Rýchločistiaci sprej. Odstráňte zvyšky starých
tesnení.  Naneste 76-47 Univerzálne tesnenie Greenline
na jednu stranu tesniacheho spoja a následne obe plochy
vzájomne zafixujte. V prípade väčšej drsnosti povrchu
naneste tesnenie na obe plochy.  Nechajte vytvrdzovať 
 10 minút a následne vzniknutý spoj podľa potreby
dotiahnite.  Dlhšia čakacia doba než 10 minút nie je
nevyhnutné potrebná.  

Certifikácia ISEGA umožňuje univerzálnemu tesneniu
priamy kontak s pitnou vodou a použitie v oblasti výroby
potravín, krmív a nápojov. 

 


