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Data aktualizacji: 2019-05-25 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

USZCZELNIACZ KOMINKOWY 

 

ZASTOSOWANIE 

SPOSÓB UŻYCIA 

DANE TECHNICZNE 

 

 
 

Specjalistyczny uszczelniacz na bazie krzemianowej odporny po utwardzeniu na działanie 
wysokich temperatur i otwartego płomienia. 

 Odporny na wysokie temperatury: do +1200°C (praca chwilowa do +1500°C). 

 Nie zawiera azbestu. 

 Nie pęka i nie kruszy się po stwardnieniu w reakcji narażenia na ogień. 

 Daje trwałe, twarde i niekurczliwe spoiny. 
 

 

Uszczelnianie spoin i otworów w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury. Uszczelnianie 
kominów, pieców, palenisk, opiekaczy, kotłów centralnego ogrzewania. Montaż urządzeń 
piecowych, ich konserwacja i naprawa. 
 

 

1. Podłoże musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń. 
2. Powierzchnię można lekko zwilżyć, w celu polepszenia przylegania. 
3. Produkt nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy. 
4. Temperatura nakładania powinna wynosić od +15°C do +40°C. 
5. Pozostawić uszczelniacz do wyschnięcia 
6. Ogrzewanie rozpocząć stopniowo zwiększając temperaturę - w przypadku 

niedotwardzonego uszczelniacza zapobiegnie to tworzeniu się pęcherzyków wewnątrz 
spoiny. 

7. Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. 
 

 

 

Konsystencja : pasta, 

Kolor : czarny, 

Zapach : charakterystyczny, 

Ciężar właściwy (w 250C) : 2,0 g/cm3  

Odporność termiczna : 12000C 

Szybkość schnięcia : 1mm/dobę 

 
  

WŁAŚCIWOŚCI 
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

USZCZELNIACZ KOMINKOWY 

 

PRZECHOWYWANIE 

OPAKOWANIE 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

 

 

Okres przechowywania do 9 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10oC do +25oC. 

 

 

Kartusz PE 300ml/12 szt. karton 
 

 

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 

2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 

3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 

4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 

5. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed 
dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną. 

6. Preparat chronić przed dziećmi. 

7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa 
produktu. 

 
  

UWAGA: 
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu 
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą 
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich 
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 
 


