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Zakres zastosowań

	 	Do	uszczelniania	spoin	w	kotłach	grzejnych	i	
kominkach	oraz	piecach	i	innych	obszarach,		
w	których	panują	wysokie	temperatury

	 	Ognioodporne	uszczelnienie	elementów		
konstrukcyjnych

Cechy charakterystyczne

	 Jednokomponentowy
	 Wysoka	żaroodporność,	do	+1500° C	
	 Szerokie	spektrum	przyczepności
	 Szybkowiążący	
	 Odporny	na	starzenie
	 Nie	zawiera	rozpuszczalników
	 Nie	zawiera	silikonów
	 Nie	zawiera	azbestu

Korzyści

	 Gotowy	do	użycia
	 Doskonała	przyczepność
	 Nie	pęka	po	utwardzeniu
	 Do	standardowych	wyciskarek	do	kartuszy
	 Wygodne	dozowanie
	 Łatwa	obróbka

Kamin-Dicht 1500° C
Uszczelniacz	kominkowy

Kamin-Dicht 1500° C
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 Jakość profesjonalna
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Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!  Data druku: 04/2023.   Nr art. 230 8 310 9PL

Katalog Online:

Kamin-Dicht 
1500° C
Kamin-Dicht 
1500° C
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Opakowanie 310 ml
Nr art. 230 8 310

 Budowa wentylacji
 Budowa instalacji ogrzewania

Obróbka
Boki szczelin muszą być nośne, suche, wolne od pyłu 
i smarów, ew. oczyścić środkiem do czyszczenia 
powierzchni Allclean beko. Warunkiem idealnego 
uszczelnienia są odpowiednie wymiary szczeliny, od 
5 do 15 mm, oraz jej odpowiednie przygotowanie. 
Chłonne podłoża lekko zwilżyć. Rozprowadzić 
uszczelniacz kominkowy beko po bokach szczeliny. Ze 
względu na różnorodne właściwości podłoży zaleca się 
sprawdzić przed użyciem tolerancję i przyczepność 
danego podłoża. Aby uniknąć powstawania pęcherzy, 
rozgrzewać uszczelniacz kominkowy beko powoli. Po 
utwardzeniu powierzchnię można myć wodą.

Obszar zastosowań
 Nie przywiera do PP, PE i PTFE.
 Długotrwałe narażenie na wysokie temperatury 

 może powodować blaknięcie koloru.
  W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia 

wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
  Produkt przeznaczony do użytkowania 

 profesjonalnego oraz przemysłowego.

Wskazówki

Parametry techniczne
Baza poliakrylan

Temperatura użycia od +5° C do maks. +40° C

Odporność temperaturowa do +1500° C

Szybkość twardnienia ok. 2 do 3 mm na dzień (w zależności od grubości warstwy)

Kolor czarny

Gęstość ok. 1,9 g/ml

Lepkość konsystencja pasty

Okres przydatności 24 miesięcy w nieotwartym opakowaniu, przy +5° C do +25° C; po otwarciu szybko zużyć

Przechowywanie w temp. +5° C do +25° C; w suchym i chłodnym miejscu

Zawartość/opakowanie 12 sztuk/karton 1200 sztuk/palecie

Akcesoria
Nr art.

beko Allclean 500 ml 266 120 0500


