
ETANCH 4 
BEZTLENOWY ŚRODEK KLEJĄCY 4 W 1 

 
1 - Uszczelnianie złączek gwintowych 

 

 

2 – Blokowanie gwintów 
 

 
3 - Uszczelnianie « Płaszczyzny  

złączek » 
 

 

4 – Klejenie cylindryczne  
 

 

7 doskonałych powodów, by używać ETANCH 4: 
1. Środek klejący i żywica uszczelniająca beztlenowo. 
2. Jeden środek klejący do czterech klasycznych zastosowań (schemat powyżej). 
3. Unikalna formuła tiksotropowa w zielonym kolorze, umożliwiającym optymalne rozprowadzenie 
produktu pomiędzy klejonym częściami, gwarantująca idealne sklejenie.  
4. Skuteczne aplikacje: bez popełniania błędów w wyborze nieprzystosowanych uszczelniaczy. 
5. Opakowanie w formie pompki z dozownikiem (w 100 % ulega recyklingowi). 
6. Bardzo precyzyjne i proste dozowanie po naciśnięciu palcem pompki.   
7. Ekonomiczny : zużywalność produktu w 100 %. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Budownictwo         Instytucje użytku publicznego        Przemysł 
 

Do złączek hydraulicznych, pneumatycznych i innych. 
Do skrzynek biegów, pomp  do wody, oleju i paliwa, hydraulicznych, pokryw podnoszenia, osłon, misek 
olejowych, sprężarek… 
Sklejanie elementów cylindrycznych, takich jak: pierścienie, mniejsze koła przekładni zębatych, wałków,  
wkładek, tulei cylindrowych,  kół pasowych, tulei… 
  

Właściwości  Sposób użycia 
Właściwości monomeru : 
Baza chemiczna: dimetakrylat 
Kolor: zielony 
Lepkość (mPa.s – wiskozymetr typu stożek/płytka) : od 4.000 do 8.000 
Tiksotropowy 
Gęstość (g/cm

3
) : 1,12 

Termin przydatności w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
 (w miesiącach) : 12 
Czas polimeryzacji: szybki 
Czas wiązania na śrubie M10 ze stali (w minutach) : 60 – 80 
Czas wiązania na śrubie M10 z mosiądzu (w minutach) : < 5 
Czas oddania do użytku (w godzinach) : 1- 3 
Maksymalny luz (mm) : 0,2 
Maksymalna średnica (odrobina) : 1,5’’ 
Docelowa odporność po upływie… (w godzinach): 24 
Właściwości polimeru : 
Moment zerwania, wolne połączenie, wg normy DIN 54454 w Nm: 10-20 
Odporność na naprężenie ścinające wg normy DIN 54452 w N/mm² : 20 - 40 
Zakres temperatur : -50°C / + 150 °C. 

Gotowy do użycia . 
Nanosić uszczelniacz na powierzchnie 
czyste i suche w taki sposób, by dokładnie 
wypełnić  luz.   
Kiedy żywica ulegnie polimeryzacji, można 
przystąpić do przywrócenia ciśnienia.  
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki produktu. 
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plusiki 7-ki  
COLCYA GEL : klej cyjanoakrylowy w żelu do różnego rodzaju powierzchni  

 

Dane  zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów 
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