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PIPE FIX 
Vloeibare teflon afdichtingsmiddel 

✓ Bedrijfstemperatuurbereik: -55°C tot +180°C 

✓ Zonder oplosmiddelen 

✓ Makkelijk in gebruik 

✓ Zeer snelle montage en afdichting van leidingaansluitingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
PIPE FIX biedt professionele afdichting van verschillende 
schroefdraden. Pipe Fix dicht en beveiligt verschillende 
schroefdraden permanent tegen het ontsnappen van vloeibare of 
gasvormige media (zoals gassen, water, koolwaterstoffen, olie, 
vloeibaar gas en vele andere chemicaliën). Pipe Fix vervangt 
hennep, PTFE-tapes en solide afdichtingen. De uitharding van Pipe 
Fix vindt plaats onder uitsluiting van zuurstof uit de lucht en het 
katalytische effect van het metaal. Pipe Fix is een GREEN LINE-
product en is daarom volledig labelvrij. Pipe Fix mag gebruikt 
worden bij zowel gasleidingen als hydraulische leidingen. 
 
TOEPASSINGEN: 
De verharding van het product (polymerisatie) vindt plaats onder 
uitsluiting van zuurstof uit de lucht (anaëroob) en de katalytische 
werking van het metaal (metaalcontact). Dicht 
pijpschroefdraadverbindingen conisch/cilindrisch af tot R3 ", bijv. 
sproeisystemen en gasleidingsystemen. Uitharding vindt ook 
plaats bij lagere temperaturen (<0°C). Kan met gereedschap 
worden verwijderd. In vergelijking met conventionele anaërobe 
lijmen zijn de GREEN LINE-producten volledig labelvrij en bieden ze 
de gebruiker dus een aanzienlijke meerwaarde. Bovendien hebben 
de labelvrije producten een verbeterde opslagstabiliteit en een 
verhoogde temperatuurbestendigheid tot +180°C. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Het 
product is niet geschikt voor metaal-kunststof flensverbindingen, 
in ruimtes waar gasvormige zuurstof wordt gebruikt en voor 
afdichting tegen media met sterk oxiderende zuren. Alleen 
gebruiken op standaard metalen schroefdraad. De ondergrond 
moet vetvrij en volledig schoon zijn. Gebruik hiervoor het ontvetter 
product Pro Degreaser Spray (Artikelnummer: 2000). Vul 
vervolgens de opening tussen de twee delen volledig met het 
product, monteer vervolgens de onderdelen en sluit ze volledig af. 
Onvoldoende afdichting kan leiden tot lekkage na een bepaalde 
tijd. Beweeg niet nadat het uithardingsproces is begonnen. Laat 
het product 24 uur volledig uitharden voordat u het product in 
gebruik neemt. Bij serieproductie de verbinding met een 
waterpomptang vastzetten of fixeren om te voorkomen dat de 
vorige laag tijdens het vormen of uitharden openbreekt. Raadpleeg 
het veiligheidsinformatieblad voordat u het product gebruikt. 
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 SPECIFICATIES: 

  

Chemische basis Methacrylaat, anaërobe hars 

Viscositeit1 15.000-30.000 mPas 

Dichtheid2  1,05-1,09 g/ml 

Max. Schroefdraaddiameter M80 

Vlampunt3 > +100°C 

Verwerkingstemperatuur Optimaal bij +23°C 

Hoeveelheid bar Tot 80  

Productuitharding 12-24 uur. Leiding niet eerder 
in gebruik nemen. 

 

1) Bij 25°C, Brookfield-viscositeitsmeter 
2) Gemeten volgens DIN 53217, viscositeitsmeter model 

475/111 
3) Gemeten volgens DIN 51755 

 

Artikelnummer: Kleur: 

3316 Geel, fluorescerend  

 
 
 
 
 
 


