
P529 Black Gasket er en mul  funk  onel og fl eksibel silikonepakning  l applika  oner op  l + 300°C 
Den høje vedhæ  ning, konsistens og aldersbestandighed giver en sikker og permanent forsegling 
i mange forskellige applika  oner. Vulkaniserer ved stuetemperatur. Modstandsdyg  g overfor opløs-
ningsmidler, olie, glykol, brændstoff er og de fl este kemikalier. Vandtæt og giver ikke anledning 
 l korrosion.

P529 BLACK GASKET 
FLYDENDEPAKNING +300°C

Fleksibilitet  + 30%
Temperaturesistens -50°C  l +300°C
Hårdhed   30 Shore A
Elas  sitetskoeffi  cent 450%  DIN 53504
  

APPLIKATIONER
P529 Ersta  er pakninger af fi lt, kork, gummi, papir, metal osv. 
Fremragende  l: Manifold . Indsugningsrør . Motorblokke . Gear-
kasser . Bundkar . Vandpumper . Ven  ldæksler . Lygter m.m. 
Fremragende pakning  l: Køle-, hygiejne-, industrielle-, marine- 
samt elektriske applika  oner og installa  oner.

HÆFTER PÅ
Beton . Glas . Gummi . Metal . Plast . Træ  . Vinyl. 

EGENSKABER
• Universaltætning.
• Meget varmebestandig +300°C.
• Bestandig.
• Elas  sk.
• Resistent mod olier og de fl este kemikalier.

INSTRUKTION
1. Rengør overfl ader for fedt, olie og snavs. 
Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Applicer P529 og saml delene.

OPBEVARING
Opbevaringtemperatur +5°C  l +25°C. 
Op  malt er tørt, køligt og ikke i direkt sollys.

MILJØ & BRUGERVENLIG 
Produktet er ikke klassifi ceret som skadelig for 
miljø og brugere. Ikke klassifi ceret i henhold  l CLP
se sikkerhedsdatablad. 

EMBALLAGE
P529 Black Gasket 200ml (trykpumpe).

LIM OG TÆTNINGSEGENSKABER

Kemitype
Udseende
Krympning
Hærdnings  d (skindtør)
Hærdningshas  ghed 
25°C, lu  fug  ghet 50%
Rengøring 
Appliceringstemperatur
Vægt
Kon  nuerlig temperatur
Kortvarig temperatur

100% Silikonpolymer
Sort pasta
Ingen
5 min. ved 20°C
3mm pr. 12  mer

Mineralsk terpen  n
+5°C  l +60°C
1,04 g/ml
+300°C
+350°C

TEKNISK INFORMATION

Min. fugebredde  4mm
Maks. fugedybde  30mm
Dybde/Bredde forhold       Maks. Dyb.= 50% af Br.
Dækning 220ml  10m linjer (9 x 9mm)

ANBEFALET FUGEBREDDE / DYBDE

P529P529

PRODUKTINFORMATIONPRODUKTINFORMATION

safe

Leverandør:
Payback Danmark ApS . Industrivej 11 . 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 . info@pld.dk . www.payback-Lubricants.dk

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.
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