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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

PROSEAL 300

     PRS300
PROSEAL 300 to ulepszony, wi¹¿¹cy pod
wp³ywem wilgoci z powietrza usczelniacz na bazie
polisilixanu o doskona³ych w³aœciwoœciach
przylegania do ró¿norodnych
materia³ów.
PROSEAL 300 jest uszczelniaczem o du¿ej
elastycznoœci, odpornym na chemikalia, który jest
sosowany w wysokich i niskich temperaturach.

Sk³ad: Methyltriacetoxysilan stabilizowany kwasem 
octowym
Czas powierzchniowego wysychania:
5 min. [ 23°C] i 50% wilgotnoœci powietrza
Czas ca³kowitego wysychania:
2 mm/24h [23°C] i 50% wilgotnoœci powietrza
Rozci¹gliwoœæ: 500% ISO 8339
Odpornoœæ temperaturowa:
PROSEAL 300 (czerwony):
-60°C do +300°C
Temperatury stosowania: od +5°C do 40°C
Kurczliwoœæ: 0 DIN 52451
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy, przechowywaæ
w suchym, ch³odnym miejscu, chroniæ przed
mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie
charakterystyki.

PROSEAL 300 uszczelnia: metale,
drewno, beton, ceramikê, szk³o, ceg³ê i 
inne materia³y budowlane, 
powierzchnie malowane,
tworzywa sztuczne za wyj¹tkiem 
tworzyw o niskiej energii 
powierzchniowej, takich jak poliolefiny 
i teflon.
Uszczelnienie ró¿nych czêœci silników 
i maszyn - gwintów, po³¹czeñ 
ko³nierzowych, kana³ów
wentylacyjnych, rur, kompresorów, 
turbin, skrzyñ biegów, skrzyñ 
korbowych, pomp wodnych i 
benzynowych, zaworów, itp.
Uszczelnianie i ochrona przed wilgoci¹ 
obudów silników elektrycznych, 
kolektorów, gniazd zewnêtrznych, itp.
Uszczelnianie i wype³nianie fug 
pomiêdzy p³ytami.

Uszczelnianie obudów lamp i karoserii.
Zapobiega korozji i zamakaniu przy 
monta¿u anten i uk³adów kablowych, 
alarmowych, a tak¿e konstrukcji stalowych.
Zabezpiecza przed korozj¹ galwaniczn¹.
Mo¿e byæ u¿ywany do uszczelniania 
ko³nierzy w instalacjach parowych, a tak¿e 
do zwiêkszania przyczepnoœci uszczelek do
pod³o¿a.
Jest odporny na: oleje, smary, paliwa, 
glikole, p³yny: hydrauliczne, hamulcowe i 
ch³odnicze, wodê, ciœnienie, alkalia, 
alkohole, t³uszcze
spo¿ywcze, roztwory soli, wiele kwasów i
³ugów, freon, butan, itp.
W celu uzyskania optymalnego 
uszczelnienia
nale¿y najpierw oczyœciæ powierzchniê z 
rdzy, t³uszczów, wszelkiego typu zabrudzeñ 
i j¹ osuszyæ.

Kod artyku³u     Nazwa                              Opakowanie        Rodzaj

PRS300            PROSEAL 300                             310ml                  Kleje, uszczelniacze

USZCZELNIACZ ODPORNY NA TEMPERATURÊ
DO STOSOWANIA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH 

Natychmiastowe uszczelnienie.

Wype³nia nierównoœci i przeœwity.

Odporny na wodê, chemikalia i 
wysokie ciœnienie do 360kg/cm²

Pozostaje elastyczny i stabilny w 
temperaturach od 

Zamykany pojemnik z wymienn¹
koñcówk¹ aplikacyjn¹.

-60°C do +300°C

300
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