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Varování

SISEAL - těsnicí tmel
Metakrylátový těsnicí tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty 130 °C), zemního plynu, propanbutanu (pouze v plynné formě o tlaku 5
bar a teplotě -20 °C až 70 °C).
Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém
množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5 g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení
bez narušení těsnosti. Po 10 minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3
hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím,
tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu. Skladujte při teplotě 5 až 25 °C.
Bezpečnostní listy najdete na www.regulus.cz
Obsahuje nebezpečné látky:
Hydroxypropyl metakrylát (směs isomérů) - CAS: 27813-02-1 (20-30%); Hydroxyethylmethakrylát - CAS:
868-77-9 (5-15%); (2-Fenylpropan-2-yl)hydroperoxid - CAS: 80-15-9 (0,5-1%); 2´-fenylacetohydrazid CAS: 114-83-0 (0,01-0,03%)
H věty:
H315 Dráždí kůži; H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci; H319 Způsobuje vážné podráždění očí; H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů; P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít; P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody; P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P312 Necítíte-li se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (lékaře); P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte
obal těsně uzavřený.
Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

