
Tulajdonságok: 
Megszilárdulás után ellenáll víznek, tengervíznek és uszodai víznek. A 
leggyakrabban előforduló csőanyagokhoz - PVC, PVC-C, réz, rozsdamentes 
acél, acél, öntött vas, üveggyapot, fa és beton –kiválóan rögzül. PP és PE 
csövekhez azzal a kitétellel használható, hogy ezekhez az anyagokhoz nem 
tapad, így érdemes tőmítőszalagot alkalmazni alá.  
Színe: fehér. Hőmérséklet ellenállás: 125 °C állandó terhelés alatt. Nyomás 
ellenállás: 20 bar. 
Csőátmérő: A bandázs-szalag méretét úgy válasszuk meg, hogy a csövet 
legalább 6 rétegben fedjük, azaz 6-szor tekerjük körbe. 
Használata: Önmagában, vagy tömítőgyurmával és tömítőszalaggal 
együtt. A szivárgás helyét tömítsük be tömítőgyurmával. A szivárgás 
helyétől jobbra és balra helyezzünk fel tömítőszalagot, hogy 
megakadályozzuk a bandázs-szalag alatti szivárgást. Kötésidő: 30 perc. 
Korlátozottan használható nedves felületen és víz alatt is. 
Felbontást követően a megmaradt mennyiség nem használható fel 
későbbi alkalommal.

Merev anyagokon (PVC, PVC-C, réz, rozsdamentes acél, acél, öntött vas, üveggyapot, fa és beton) keletkezett 
szivárgások, repedések és lyukak tartós javítására alkalmazható.
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Tulajdonságok: 
Nem deformálódik, nem zsugorodik, vegyszerekkel és hőmérséklettel szemben ellenálló, víz alatt is 
használható. Megragasztja, tömíti és szigeteli a fémben, műanyagokon keletkezett kisebb lyukakat, 
repedéseket. Szükséges mennyiség vágható, majd néhány perc összegyúrás után a két 
komponensű gyurma homogén lesz, formálható, a felületre történő rányomkodást követően kb. 15 
perc alatt megszilárdul.  Megkötés után fúrható, csiszolható és festhető.   

Tömítőgyurma merev és félmerev műanyagok tömítéséhez, javításához és gyors összeillesztéséhez. 
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A tömítőszalag önmagával egybeolvad, bármikor hozzáadható egy újabb réteg, 
legalább 2 rétegben használandó. Használható önmagában vagy tömítőgyurmával 
és bandázs-szalaggal együtt.  

Tömítő- és szigetelőszalag a szivárgások javítására. Kiválóan ellenáll a kezelt uszodai 
víznek. Öntapadó. 
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A TERMÉKEK KÉSZLETBEN ÉS ÖNÁLLÓAN IS KAPHATÓK. Részletes használati útmutató a címkén.
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ÁR: 5x150, 5x360, 10x360, 15x360 cm méretekben 4 950 Ft + áfa/db
 5 db-tól 3 950 Ft + áfa/db

ÁR: 2 080 Ft + áfa/db

ÁR: 3 230 Ft + áfa/db

Csepeg? Folyik? Spriccel? Gondolkodjon előre. Legyen kéznél a megoldás, ha a gépházban az elöregedő csövek megrepednek, 
szivárogni kezdenek. A Neptun Csőjavító termékekkel elkerülheti a súlyosabb problémákat – azonnali, gyors megoldást 
nyújtanak a hirtelen fellépő hibák esetén. 
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