
 
USZCZELNIACZ ANAEROBOWY 5518  

 

PD-PT 

 
 

AKTUALIZACJA: 14.03.2014 

Jednoskładnikowy, szybkoschnący uszczelniacz anaerobowy. Tworzy mocne i 
sprężyste uszczelnienie, odporne na rozpuszczalniki i temperaturę, które pracuje 
wraz z ruchem kołnierza spowodowanym przez wibracje, ciśnienie lub zmiany 
termiczne. Idealny do awaryjnych napraw na miejscu lub gdy konwencjonalne 
uszczelki nie są dostępne. 

 

Nr art.:  
A-645 Uszczelniacz 5518 – tubka 15g, blister 
A-652 Uszczelniacz 5518 – tuba 50g 
A-669 Uszczelniacz 5518 – tuba 250g  

 
 
 
 

CECHY KORZYŚCI 

- jednoskładnikowy 
- szybko działający 
- łatwy do usunięcia 
- uniwersalny 
- odporny na chemikalia, smary i wysokie ciśnienie 
- sieciuje w zamkniętej przestrzeni 

- łatwy w użyciu 
- nie ścieka i szybko się utwardza 
- części mogą być zdemontowane i ponownie użyte 
- zastępuje konwencjonalne uszczelki 
- do rurociągów i przewodów technologicznych 
- nie potrzebuje wilgoci, powietrza czy innych czynników 

sieciujących, może się utwardzać nawet w zamkniętych 
przestrzeniach 

 
 

ZASTOSOWANIE SPOSÓB UŻYCIA 

Uszczelniacz 5518 idealnie sprawdza się w trudnych 
warunkach pracy (np. obudowy silników i skrzyń biegów, 
połączenia kołnierzowe, pokrywy łożysk i pokrywy 
mechanizmów różnicowych).  
Typowe obszary zastosowań: 
- przemysł motoryzacyjny, chemiczny i petrochemiczny 
- prace instalacyjne (chłodnictwo, wentylacja, 

ciepłownictwo) 
- platformy wiertnicze 

 

1. Powierzchnie łączonych elementów powinny być czyste, 
suche, wolne od oleju i smaru. 

2. Nanieść uszczelniacz tylko na jedną powierzchnię. 
3. Złączyć części razem i  wytrzeć nadmiar produktu. 
4. Pozostawić do wyschnięcia. 

 
 

WSKAZÓWKI I PORADY 

- nie jest konieczny natychmiastowy montaż, ponieważ materiał sieciuje tylko wtedy, gdy części są złączone i odcięty jest 
dostęp powietrza 

- nie zaleca się stosowania uszczelniacza do instalacji i urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen. 
- Zwiększenie lepkości kleju pod wpływem niskiej temperatury jest zjawiskiem naturalnym. Aby powrócić do 

lepkości początkowej należy włożyć tubkę do naczynia z gorącą wodą (ok. 85-95oC) na minimum 5 minut. Zmiana 
lepkości oraz wygrzewanie nie wpływa na parametry spoiny klejowej. 
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DANE TECHNICZNE 

nr art.:  
kod taryfy celnej: 
EAN:  
 
 
opakowanie: 
okres ważności: 

A-645 / A-652 / A-669 
3506 10 00  

5902051000645  
5902051000652 
5902051000669 
15g / 50g / 250g 

12 miesięcy 

kolor: 
lepkość: 
wytrzymałość na ścinanie: 
wstępne utwardzenie (25°C): 
pełne utwardzenie (25°C): 
odporność na temp.: 

czerwony  
400 000 mPas 

 10 MPa 

15 min. 
24 godz. 

-55°C ÷ 150°C 

 
 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią. 

 
 

PRODUKTY POKREWNE 

Uszczelniacz 5572, Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.  

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 

 
 
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. 
Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia 
przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania 
wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia 

tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt  godz. 6:00 - 16:00 
 

www.technicqll.pl                   office@technicqll.pl 
 

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia 
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt  godz. 6:00 - 14:00 
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