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Trvale plastické těsnění pro náročné těsnicí aplikace

Rozsah použití:
Trvale plastické, velmi přilnavé těsnění s vynikající teplotní, mechanickou a chemickou 
odolností. Ideální pro náročné až kritické spoje, které vyžadují maximální těsnicí schop-
nosti. Odolné většině olejů, tuků, pohonných hmot, aditiv, plynů, nemrznoucím kapali-
nám a vodě.
    
Způsob použití:
Tmelená  místa nejprve důkladně zbavte prachu a nečistot. Pro dosažení optimálních 
výsledků doporučujeme povrchy důsledně odmastit sprejem Metaflux 70-15 Rychlo-
čisticí sprej. Odstraňte zbytky starých těsnění. Naneste 76-47 Univerzální těsnění-
Greenline na jednu z ploch těsněného spoje a následně obě plochy vzájemně zafixujte. 
V případě větší drsnosti povrchu nanášejte těsnění na obě plochy. Nechte 10 minut vytvr-
zovat a následně vzniklý spoj dle potřeby dotáhněte. Delší čekací doba než 10 minut není 
nezbytně nutná. Certifikace ISEGA umožňuje univerzálnímu těsnění přímý kontakt  
s pitnou vodou a použití v oblasti výroby potravin, krmiv a nápojů.
 
Vlastnosti výrobku:
•	  neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty a jiné nebezpečné látky
•	 výborná přilnavost k utěsňovaným plochám
•	 snadná demontáž
•	 zůstává trvale plastické, bez trhlin a prasklin
•	 umožňuje plné zatížení spoje už po 10 minutách
•	 nepotřebuje žádný čas na odvětrání
•	 skladovatelné několik let
•	 bez obsahu silikonu
•	  odolné většině olejů, tuků, pohonných hmot, aditiv, plynů, nemrznoucích kapalin a chla-

dicích směsí, sladké i slané vodě
•	 odolné teplotám až do +200 °C
•	 vhodné pro přímý styk s pitnou vodou
•	 certifikace ISEGA č. 54144 U 21

Příklady použití:
Použitelné na utěsňování přírub v kombinaci s původním, poškozeným ale i novým 
plochým těsněním, na závitové a hadicové spoje, krycí desky, montážní opravy, těsnění 
motorů, převodovek a potrubních systémů. 

Bezpečnostní pokyny:
Jen pro venkovní použití! Skladujte v suchu při teplotách +5°C až+25°C. Držte mimo 
dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokynyuvedené na obalu. Před každým použitím 
ověřte snášenlivostpodkladového materiálu. Změny vyhrazeny.

V téměř padesátileté historii vývoje a výroby chemických produktů značky Meta-
flux zůstávají pevně dodržovány tři základní principy – nejvyšší možná technická 
kvalita, nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti a maximální ohleduplnost  
k životnímu prostředí.

Nová produktová řada Metaflux Greenline je postupně tvořena technologicky zce-
la novými výrobky. Vedle vysoké výkonnosti a účinnosti splňují další požadavky  
zaměřené na maximální možnou ochranu životního prostředí a bezpečnost práce  
na pracovištích našich zákazníků.

Produktová řada Metaflux Greenline

76-47
Univerzální těsnění Greenline                                     

barva zelená

hustota 1,10 g/ml

schopnost vyplnit spáru 0,25 mm

teplotní odolnost -55°C až +200°C

skladovatelnost pokojová teplota

skladovací doba 76-4700: 2 roky 
76-4710: 5 let

Technické údaje:


