
UNITEC - keermeliimid
UNITEC – keermeliimid Unipakilt on 
hästi planeeritud valik professionaalseid 
keermeliime, mis on mõeldud erinevate 
torustike metallist keermeühenduste 
tihendamiseks toruvaldkonna 
igapäevases töös.
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Selle tootelehe andmed põhinevad katsetustel ja kogemustel ning 
need võivad muutuda ilma ette teatamata. Kuna ei ole võimalik 

kontrollida toote kasutamist, soovitame alati teha testpaigaldus, et 
veenduda toote sobivuses soovitud tulemuseni jõudmiseks.

Marktoften 3c, DK-8464 Galten
Tel. +45 86 26 11 77 fax +45 86 26 09 59
sales@unipak.dk 

www.unipak.dk

UNITEC EASY
50 ml tuub Toote nr. 4090050 
75 ml “lõõtstuub” Toote nr. 4090075 
100 ml tuub Toote nr. 4090100  
UNITEC WATER
50 ml tuub Toote nr. 4091050 
75 ml  “lõõtstuub” Toote nr. 4091075 
100 ml tuub Toote nr. 4091100 
UNITEC HOT
50 ml tuub Toote nr. 4092050  
75 ml  “lõõtstuub” Toote nr. 4092075 
Aktivator A11
200 ml spray Toote  nr. 4000116 

Tootevalik

-kvaliteet tagab turvalisuse...



UNITEC EASY
UNITEC EASY on väiksema lukustusjõuga (võrdne 
teflonteibiga) ning seda on lihtne avada isegi aastate 
pärast. UNITEC EASY on vastupidav löökidele ja 
vibratsioonile. Kasutustemperatuur 20°C…+150°C. 
Töötlemistugevus saavutatakse 20-40 min. jooksul. 
Kasutamistugevus saavutatakse tavatingimustes 13 tunni 
jooksul. UNITEC EASY on heakskiidetud tarbeveele ja 
gaasile.

UNITEC WATER
UNITEC WATER on tüüpiline torumehe 
keermetihendusvahend. Toode on vastupidav 
löökidele ja vibratsioonile. UNITEC WATER on 
keskmise tugevusega, mis on võrdne Unipak torukiti 
ja lina tihendusomadustele. Kasutustemperatuur 
-50°C…+150°C. Töötlemistugevus saavutatakse 
15-30 min. jooksul. Kasutamistugevus saavutatakse 
tavatingimustes 1-2 tunni jooksul. UNITEC WATER on 
heakskiidetud tarbeveele, gaasile ja hapnikule.

UNITEC HOT
UNITEC HOT sobib hästi ühendustele, kus temperatuur 
võib tõusta kuni +230°C-ni. Toode on väga löögi- ja 
vibratsioonikindel ning keermelukustamisega sarnase 
suure lukustusjõuga. Ühenduse hilisem avamine 
eeldab soojendamist leeklambiga. Kasutustemperatuur 
-50°C…+230°C. Töötlemistugevus saavutatakse 
20-40 min. jooksul. Kasutamistugevus saavutatakse 
tavatingimustes 3-6 tunni jooksul. UNITEC HOT on 
heakskiidetud gaasile ja kõrgetele temperatuuridele kuni 
+230°C.

LOXEAL AKTIVATOR A11
Roostevabast terasest või kroomitud torukeermete 
ühendamisel kasutatakse koos liimiga LOXEAL Aktivaatorit 
A11. Aktivaator kiirendab kõvenemisprotsessi ja 
ühendatavad osad on käsitlemiskuivad mõne minuti 
jooksul. Aktivaatorit võib kasutada ka toruühendustes, 
kus on eritüübilisi metalle ja kus soovitakse väga kiiret 
tulemust.


