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VP-SERVICE OY

Nopea ja varma tiiviste kierteille ja laipoille. Tiiviste 
soveltuu hyvin monimutkaisien muottivalujen asennuk-
siin. Veden, polttoaineiden, öljyn, liuotinaineiden ym. 
kestävä. Osat ovat purettavissa käsityökaluin. Ei sisällä 
liuotinaineita.
Korkeaviskositeettinen aine pysyy valumatta paikoil-
laan. Hyvä raontäyttö vähentää jälkikiristyksen tarvetta.
Hyvä kemikaalinkesto, klooria, happea, otsonia, kuu-
maa koksiuunikaasua ja freonia lukuunottamatta aine 
kestää hyvin eri kaasuja.
1 kierros, paineenkesto n. 100 bar, 2 kierrosta, paineen-
kesto n. 200 bar, 3 kierrosta n. 300 bar. Pronssi-, rauta-, 
kupari-, messinki- ja teräspinnoilla aine toimii hyvin 
ilman aktivaattoria, muilla pinnoilla aktivaattori parantaa 
aineen toimintaa.

Tasotiiviste 4000T

TEKNISET TIEDOT: 
Väri Oranssi
Viskositeetti mPas 25 °C 30000 - 100000
Ominaispaino 25 °C 1,05 g/cm3

Täyttövälys 0,50 mm
Leikkauslujuus 18-22 N/mm2

Paineenkesto 350 bar
Lämmönkesto -55 .. +150°C
Kovettuminen 15-30 min.
Käyttölujuus 3-6 h.
Täysi lujuus 24 h.
Suurin kierre M80
Lujuusluokka (DIN 30661) 2

• Tiivistää
• Lukitsee
• Estää vuodot
• Täyttää huokoset
• Kierteet
• Laipat
• Tiivistepinnat
• Kartiomaiset osat
• Kylmälaitteet
• Hydrauliikka
• Pneumatiikka
• LVI-laitteet
• Toimii tefl onpinnoilla
• Valumaton, helppo levittää
• Korvaa kierreteipin, hampun yms.
• Toimii jopa vanhan hamppu liitoksen 

päällä
• Erittäin korkea paineenkesto
• Hyvä raontäyttö
• Ei sisällä silikonia tai tefl onia
• Liuotinaineeton, turvallinen

Kierre- ja laippatiiviste

T.nro Pakkaus
C1224 15 x 100 g
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• Korvaa useita kilpailijoiden tuotteita =

Säästää rahaa, säästää työaikaa
• Tarttuu kaikille pinnoille, jopa likaisille, öljyi-

sille, kosteille tai pinnoille, joilla on tefl onia
• Sopii kaiken kokoisille kiinnikkeille
• Nopea ja tehokas kiinnitys eri materiaaleille
• Mahdollistaa työskentelyn myös alhaisissa 

lämpötiloissa
• Ei vanhene, vaikka korkki on auki
• Siisti ja helppokäyttöinen yksi-

komponenttinen aine
• Valumaton. pysyy myös pystysuorilla 

pinnoilla
• Sopii myös annostelulaitteisiin, esim. 

Loctiten
• Ei sisällä haihtuvia liuotinaineita, 

työturvallinen

Clobe 4000T vs. kilpailijatClobe 4000T vs. kilpailijat


