UNIPAK-voiteluaine

Liquid Glidex

Liquid Glidex on nestemäinen erikoisvoiteluaine,
joka kehitettiin erityisesti sukkakankaan voiteluun
vuorattaessa putkia sujutussukkamenetelmällä.
Liquid Glidex on silikoniperusteinen voiteluaine,
jolla on erittäin hyvä tarttumiskyky. Se varmistaa
sujutussukan voitelun koko pituudeltaan hyvin
pitkissäkin sukkavuorauksissa.
5 l astia
10 l astia
25 l astia

LVI-nro. 061735005
LVI-nro. 061735010
LVI-nro. 061735025

- putkimuhvien liitäntään sekä
kumitiivisteiden ja o-renkaiden
voiteluun.

NRF-nro 9507776
NRF-nro 9507777
NRF-nro 9507778

SPECIAL glidex
SPECIAL GLIDEX on erittäin tehokas saippuaemulsio,
jota käytetään liukuaineena asennettaessa muovimuhviputkia, metalliputkia, betoniputkia tai muunlaisia putkia aina tuotemuunnoksen mukaan. SPECIAL
GLIDEX varmistaa monista materiaaleista valmistettujen muhviputkien helpon ja vaivattoman liittämisen.
NRF-nro 9507948
NRF-nro 9507949

SPECIAL GLIDEX valuraudalle
1 kg purkki
LVI-nro. 061731100
5 kg purkki
LVI-nro. 061731105

NRF-nro 9507951
NRF-nro 9507952

SPECIAL GLIDEX muovimuhviputkille
1 kg purkki
LVI-nro. 061732100
5 kg purkki
LVI-nro. 061732105

NRF-nro 9507953
NRF-nro 9507954

SPECIAL GLIDEX tyypille FA
1 kg purkki
LVI-nro. 061733100
5 kg purkki
LVI-nro. 061733105

NRF-nro 9507955
NRF-nro 9507956
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SPECIAL GLIDEX betonille
1 kg purkki
LVI-nro. 061730100
5 kg purkki
LVI-nro. 061730105

SPECIAL GLIDEX:illä on hyvä tarttumiskyky jopa märässä tai kosteassa ympäristössä. SPECIAL GLIDEX:in alimmat
käyttölämpötilat ovat tyypistä riippuen
-10°C tai -5°C.

Tämän esitteen tiedot perustuvat testeihin ja
kokemuksiin, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.
Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote
sopii haluttuun asennukseen.

- laadun varmuutta...

Kaikki Unipakin voiteluaineet sisältävät high-grade –silikoniöljyä, joka varmistaa mahdollisimman hyvän voitelun
ja samalla säilöö ja suojaa kumitiivisteitä ja o-renkaita.
* Special GLIDEX on kuitenkin saippuaperusteinen, eikä sisällä silikonia.

GLIDEX-silikonisuihke

SUPER GLIDEX -liukuaine

Sopii oikein hyvin liukuaineeksi asennettaessa muovimuhveja, kumilistoja ja -tiivisteitä, vedettäessä asennuskaapeleita putkiin sekä virroitettujen osien kosteuseristeeksi.
GLIDEX voitelee ja vaimentaa kitkaa, torjuu kosteutta ja
vastustaa kumituotteiden vanhenemista. EI sisällä liuottimia tai otsonille haitallisia kasvihuonekaasuja. NSF-hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.

Silikoniperusteinen liukuaine, jota käytetään muovimuhviputkien asennuksessa.
SUPER GLIDEX varmistaa helposti ja ongelmitta liitokset ja säilyttää tartunta- ja voitelukykynsä
märissä tai kosteissa ympäristöissä.
Silikoni helpottaa putkiosien myöhempää säätöä tai irrotusta samalla kun se suojaa
kumitiivisteitä kuivumiselta.
Myydään myös erikoisversiona,
jonka jäätymispiste on <-30°C.

400 ml suihkepurkki

LVI-nro. 061723004

NRF-nro. 9507841

S.A.N 30 % -silikonisuihke
Sisältää hyvin runsaasti silikoniöljyä (30 %), ja on siksi
erityisen tehokas ja kestävä käytössä. S.A.N-liukuaineen
käyttökohteet ovat samat kuin Glidex-silikonisprayn, ja
lisäksi siinä on erikoisventtiili, jonka ansiosta suihkepurkkia
voi käyttää pohja ylöspäin. EI sisällä liuottimia tai otsonille
haitallisia kasvihuonekaasuja.
NSF-hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
500 ml suihkepurkki

LVI-nro. 061721006 NRF-nro. 9507868

GLIDEX-silikonimassa
GLIDEX-silikonimassa on tiivistettyä silikonimassaa, joka
toimitetaan kätevässä 50 g putkilossa levityssienineen.
Tiivistettyä silikonimassaa käytetään muiden liukuaineiden tapaan, mutta se kestää kauemmin käytössä.
Levityssieni varmistaa silikonimassan tasaisen ja yhdenmukaisen levityksen.
50 g putkilo

LVI-nro. 061722001

NRF-nro 9507842

GLIDEX-hanarasva
Glidex-hanarasva on tiivistettyä, korkealaatuisesta
silikoniöljystä valmistettua silikonimassaa, joka parantaa
voitelukykyä ja suojaa kumia. Sopii erityisen hyvin EPDMja NBR-kumille. Täyttää saksalaiset KTW-vaatimukset
käytöstä juomavesiasennuksissa.
30 g putkilo
TI-sarja
900 g astia

LVI-nro. 745314030
LVI-nro. 745314230
LVI-nro. 745314090

NRF-nro 9507799
NRF-nro 9507895
NRF-nro 9507801

50 g putkilo
250 g pullo
250 g harjaputkilo
400 g pullo
400 g pullo -30 °C
750 g pullo
750 g pullo -30 °C
1 kg purkki
1 kg purkki -30 °C
2,5 kg sanko
TI-sarja 50 g putkilolla

LVI-nro. 061716000
LVI-nro. 061716001
LVI-nro. 061734025
LVI-nro. 061716002
LVI-nro. 061721004
LVI-nro. 061716007
LVI-nro. 061721008
LVI-nro. 061716008
LVI-nro. 061721010
LVI-nro. 061716025
LVI-nro. 061716250

NRF-nro 9507843
NRF-nro 9507858
NRF-nro 9507775
NRF-nro 9507871
NRF-nro 9507874
NRF-nro 9507869
NRF-nro 9507875
NRF-nro 9507872
NRF-nro 9507876
NRF-nro 9507859
NRF-nro 9507896

