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       Nazwa                                Opakowanie     Nr katalogowy 
 produktu                                     [g]                           produktu

  100  70310100

  200  70310200

  500  70310500

Pakuły w postaci motka 100 70311100

Pakuły w postaci szpuli 40 70311040

  80 70311080

Uniwersalna pasta do uszczelniania  
połączeń gwintowych 
UNILUX STANDARD
Pasta UNILUX STANDARD stosowana jest razem z pakułami lnianymi do uszczelniania  
połączeń gwintowych w instalacjach zimnej i ciepłej wody pitnej, centralnego ogrzewania 
i sprężonego powietrza.

Charakterystyka

• Ułatwia montaż i demontaż połączeń
• Gwarantuje hermetyczność
• Umożliwia regulację połączeń
• Chroni gwint przed korozją
• Nie wysycha i nie twardnieje, zachowuje elastyczność
• Nie rozwarstwia się, nie rozpuszcza się w wodzie

Parametry techniczne i właściwości

• Temperatura robocza: od -20°C do +100°C
• Ciśnienie zimnej wody: 15 bar
• Temperatura skraplania: 150°C
• Ciężar właściwy: 1,9 g/ml  
• Posiada atest PZH nr HK/W/0042/01/2014

Pakuły lniane 
(konfekcjonowane 
w woreczku foliowym)

    Nazwa  Opakowanie Nr katalogowy   Liczba w opakowaniu
  produktu             [g]     produktu             zbiorczym

    25  70010025     100

    70  70010070       24

  250  70010250       24

  450  70010450       12

Pasta  
uszczelniająca 
Unilux  
Standard

Pakuły lniane
Pakuły lniane są produktem naturalnego pochodzenia, najwyższej jakości.  
Stosowane wraz z pastą do uszczelniania wszelkich połączeń gwintowych. 
Pakuły oferowane są w postaci warkoczy, motków oraz szpuli.



Pasta do uszczelniania  
połączeń gwintowych 

UNILUX PROFESSIONAL
Pasta UNILUX PROFESSIONAL stosowana jest razem z pakułami  
lnianymi do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach gazowych, 
wody pitnej, centralnego ogrzewania i sprężonego powietrza.

Charakterystyka

• Ułatwia montaż oraz sprawia, że połączenia są trwałe
• Gwarantuje hermetyczność
• Umożliwia regulację połączeń
•  Nie twardnieje i nie wysycha, co pozwala na łatwy demontaż połączenia
•  Umożliwia stosowanie w bardzo niskich temperaturach (do -25°C)
• Nie rozwarstwia się, nie rozpuszcza się w wodzie

Parametry techniczne i właściwości

• Temperatura robocza: od -25°C do +175°C
• Ciśnienie gazu: 5 bar
• Ciśnienie zimnej wody: 15 bar
• Posiada atest PZH nr HK/W/0042/01/2014
•  Posiada orzeczenie nr 4333/GP-1/14  

wydane przez INiG w Krakowie

    Nazwa  Opakowanie Nr katalogowy    Liczba w opakowaniu
  produktu         [g]     produktu           zbiorczym

     25  70020025    100

     70  70020070      24

   200  70020200      24

   400 70020400      12

Pasta  
uszczelniająca 
Unilux  
Professional

Pasta poślizgowa
Pasta poślizgowa to preparat ułatwiający  
montaż oraz ewentualny demontaż rur i muf  
z tworzyw sztucznych. Środek przedłuża żywotność  
posmarowanych powierzchni, konserwuje  
gumę (uszczelki) zapobiegając jej starzeniu się. 
Pasta umieszczona jest w wygodnej tubie,  
co znacznie ułatwia jej rozprowadzanie  
na łączonych elementach.

Taśmy teflonowe LUXTAPE
Taśmy uszczelniające LUXTAPE wykonane w 100%  
z PTFE. Taśmy LUXTAPE służą do uszczelniania  
połączeń gwintowanych, wykonanych z metalu  
lub tworzyw w instalacjach: wody pitnej, CWU, CO, 
gazowych, hydraulicznych, chłodniczych, wentyla-
cyjnych, sprężonego powietrza i wielu innych.  
PTFE odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością 
temperaturową i w zależności od gęstości produktu 
wytrzymuje temperatury od -200°C do 260°C. 
Taśmy posiadają Atest PZH.

      Nazwa          Opakowanie  Nr katalogowy 
     produktu                            [g]                            produktu

  150  70410150

Pasta poślizgowa 250  70410250

  500  70410500

     
   Nazwa   produktu

                              Nr katalogowy
                                                                                                 produktu

Taśma Luxtape UNI (niebieska) 12m x 12mm x 0,075mm 70111001

Taśma Luxtape MIDI (zielona) 12m x 12mm x 0,1mm 70111002

Taśma Luxtape Maxi (czerwona) 12m x 12mm x 0,1mm 70111003

Taśma Luxtape PROFESSIONAL 10m x 19mm x 0,2mm 70111004

Taśma Luxtape PROFESSIONAL 15m x 19mm x 0,2mm 70111005

Taśma Luxtape MULTIGAS (żółta) 12m x 12mm x 0,1 mm 70111006
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