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GASKET SEAL  
Dane techniczne: 

Podstawa: Polysiloksan (Acetat) 
Konsystencja:  Pasta 
System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci 
Czas tworzenia naskórka: Ok. 7 minut (przy 20°C/65 % RH) 
Szybkość twardnienia: 1,5 mm/24 godz. (20°C/65 % RH.) 
Twardość (wg Shore A): 28 +/- 5  
Ciężar właściwy: 1,29 g/mL  
Odporność termiczna: od - 60°C do + 285°C 
Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C 
Wydłużenie przy zerwaniu: > 500% (DIN 53504) 
Powrót elastyczny > 80% (ISO 7389) 
Moduł elastyczności: 0,35 N/mm2  (DIN 53504) 
Maksymalne napięcie: 1,5 N/mm2  (DIN 53504) 

 
Charakterystyka: 
Trwale elastyczny po utwardzeniu 
uszczelniacz silikonowy odporny na 
wysokie temperatury - do 285°C.  
Niewrażliwy na działanie paliw, ole-
jów, tłuszczy, wody i płynów mrozo-
odpornych. Ze względu na kwaśny 
odczyn nie powinien być stosowany 
na niektórych metalach (miedź, 
ołów). 
 

Zastosowanie: 
- elastyczne uszczelniania złączy w bu-

downictwie i przemyśle, gdy istotna jest 
odporność na działanie wysokich tem-
peratur,  

- elastyczne uszczelnienia hermetyzujące 
w kotłach grzewczych, maszynach, 
sprzęcie kuchennym,  

- formowanie elastycznych uszczelek 
między częściami metalowymi w pom-
pach i silnikach),  

W przypadkach wątpliwych prosimy o kon-
sultacje z działem technicznym SOUDAL.. 
 
Opakowanie: 
Tuba 60 g – 12 szt. w kartonie 
Kartusze 310 ml - 15 szt. w kartonie 

Kolory: 
czerwony 
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
Sposób u życia: 
- podłoże musi być czyste, suche, wolne 

od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń 
(kurz, stare szczeliwa, itp.),  

- fugi wygładzać roztworem mydła przed 
utworzeniem się naskórka,  

- czyszczenie benzyną lakową bezpo-
średnio po użyciu. 

 
Zalecenia BHP:   
Przy użyciu uszczelniacza przestrzegać 
zwykłych zasad higieny pracy:  
- unikać kontaktu ze skórą, 
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć 
natychmiast wodą, 
- chronić przed dziećmi. 


