ТЕФЛОНОВА СТРІЧКА МОМЕНТ
ТЕФЛОНОВА СТРІЧКА МОМЕНТ ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗАЦІЇ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ І СТИКІВ
ТРУБ ІЗ БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ,
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
САНТЕХНІЧНИХ РОБІТ.
Чистота і простота у
застосуванні.
Забезпечує миттєву
герметизацію.

Неадгезійна.
Забезпечує простоту
демонтажу, навіть після
багатьох років експлуатації.

Виготовлена зі 100% ПТФЕ. Інертна по відношенню
до будь-яких хімічних
Низький коефіцієнт тертя. сполук, кислот, лугів,
та газів
Поверхня, що не прилипає. розчинників
(у тому числі, кисню).
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Герметизація різьбових з’єднань на двигунах, паливних
трубопроводів, трансмісійних мастилозбірників та трубопроводів, кондиціонерів повітря, радіаторів, паливних баків,
вакуумних ліній, трубопроводів охолоджуючої рідини, трубок
гальмівної системи і гідравлічної системи.
Застосування в якості мастила на конічній трубній різьбі.
Широке застосування у будь-яких умовах протягом тривалого
часу.
Тефлонова стрічка Момент замінює мастику та герметики для
герметизації стиків труб і може застосовуватися на трубах із
будь-яких матеріалів.
Тефлонова стрічка Момент не підходить для застосування на
конструкційній арматурі та в наступних випадках:
1. Безпосередній контакт із харчовими продуктами.
2. Використання під водою.
3. Газопроводи, димові труби, труби глушників або вихлопні
труби.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Використовувати тканину або металеву щітку для очищення
внутрішньої та зовнішньої різьби труб. Видалити з різьби
стару ущільнювальну стрічку, бруд і мастило, які знижують
якість з’єднання, і дати трубам висохнути.
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Температура застосування: від 5 °С до +45 °С.
1. Взяти відрізаний шматок стрічки і намотати на перший
виток різьби біля відкритого кінця трубки із зовнішньою
різьбою. Обмотати стрічку навколо різьби таким чином, щоб
перекрити її початковий кінець.
2. Почати обмотувати стрічку навколо патрубка в напрямку
руху різьби. При цьому кожний наступний виток стрічки повинен перекривати попередній на половину її ширини.
3. У процесі намотування стрічки нігтем пальця проштовхувати її у канавки різьби для забезпечення її щільного прилягання до поверхні. Продовжувати намотувати стрічку на різьбу до
останнього витка. Відірвати стрічку вручну і ножицями
обрізати кінчик. У разі використання труб із нержавіючої сталі
нанести на різьбу другий шар стрічки; у решті випадків
достатньо одного шару. Накрутити трубку із внутрішньою
різьбою на патрубок з нанесеною стрічкою в напрямку різьби.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухому прохолодному
приміщенні за температури від +5 °С до +27 °С.
Оптимальні умови зберігання: від +8 °C до +21 °C.
Зберігання за температур нижче +8 °C або вище +28 °C може
справити несприятливий вплив на властивості продукту.
СТРОК ПРИДАТНОСТІ
10 років від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
УТИЛІЗАЦІЯ
добавить инфо?
УПАКОВКА
Довжина: 5~50 м, ширина: 3~100 м.
Один рулон у невеликій коробці.
Можлива інша упаковка.
УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Місця застосування стрічки та приміщення зберігання повинні добре провітрюватися. Не допускати потрапляння продукту в очі. У разі
випадкового потрапляння в очі промити їх водою. Під час
використання миючого засобу дотримуватися відповідної
специфікації. Перед початком робіт уважно ознайомтеся зі
специфікаціями на продукти і матеріали, а також з інструкціями на упаковці контейнера.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа

ПТФЕ

Клейовий шар

Немає

Товщина, мм

0,1

Щільність

0,3

Колір

Білий (можливий інший колір)

Відносне подовження

50 %

Міцність на розрив

8 мПа

Міцність на стиск

30 мПа

Морозостійкість,

–190 °C

Термостійкість

+370 °C

Вміст мастила

< 0,1 %

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути
підставою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно
вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути
змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність тефлонової стрічки
«Момент» вказаним технічним характеристикам за умови
виконання правил транспортування, зберігання та застосування, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не
несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах,
не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи
цього технічного опису всі попередні стають недійсними.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Авторське право JOIN LEADER Company. Усі права захищені.
Копіювання та/або завантаження файлів з даною інформацією з метою належного використання продукції
JOIN LEADER дозволені у разі дотримання наступних умов:
(1) копіювання інформації здійснюється повністю, без змін,
окрім випадків, письмово узгоджених із JOIN LEADER,
(2) ані копія, ані оригінал не перепродаються або не розповсюджуються іншим чином з метою отримання прибутку.
Дані, що містяться в даному документі, надані винятково для
інформації та вважаються достовірними. Ми не несемо
відповідальності за результати, отримані особами, чиї методи
не контролюються з нашого боку.
Компанія ТОВ «Хенкель Рус» заявляє про відмову від
будь-яких прямих або непрямих гарантій для конкретної
мети, які виникають у зв’язку з продажем або застосуванням
продукції.
ТОВ «Хенкель Рус», 107045, Росія, м. Москва,
Колокольников провулок, 11, тел:. +7 495 745 22 34.

