
Możliwość obrotu o ≥ 180°  Odpowiednia dla tworzyw sztucznych   
Testowane pod ciśnieniem do 26 barów

Silikonowa taśma uszczelniająca Skleja błyskawicznie 

3 proste kroki

• Uniwersalna taśma uszczelniająca do połączeń 
hydraulicznych, zastępująca tradycyjne metody  
oraz zapewniająca szybkie, bezpieczne i niezawodne  
uszczelnienie na długi czas.

• Doskonała taśma, szybka i bezpieczna w użyciu,  
zapewniająca czystość, ekonomiczna, kompaktowa,  
posiadająca liczne certyfikaty.

• Uszczelnia przyłącza i przewody rurowe wykonane  
z większości materiałów.

Zastosowanie (zgodnie z normą UNI EN 751/2 A/ARp):

Instalacje wodne: pod ciśnieniem do 16 barów w temp. 95 °C i pod ciśnieniem do 7 barów 
w temp. +130 °C

Materiały:
Wszystkie metale, w tym stal nierdzewna, oraz wszystkie tworzywa sztuczne, w tym sztywne PCV, 
wymagające zgodnie z normą DIN 8061 gwintów stożkowych i walcowych

Kontakt z płynami: 
Woda pitna i grzewcza, para wodna, metan, LPG, rozcieńczone zasady i kwasy

UWAGA: unikać czynników silnie utleniających

Praktyczna, szybka i łatwa w użyciu
Dokładna i szybka aplikacja, niewymagająca 
dużego doświadczenia. Taśma gwarantuje 
doskonałe połączenie a instalacja może być 
użytkowana natychmiast po naprawie.
Ekologiczna
Nie brudzi i nie pozostawia niebezpiecznych 
osadów w systemie grzewczym).

Zgodność i certyfikaty: UNI EN 751/2 CL. A/ARP, DIN 30660, DVGW EN 751-2
AGA AG 208/98 (Australijskiego Stowarzyszenia Gazownictwa), WRAS BS 6920 (dla wody pitnej).
Posiada Atest PZH.

1.    Zastosuj taśmę w standardowy sposób, podobnie jak zwykłą taśmę klejącą,  
lekko naciągając (jeśli zajdzie taka potrzeba, wcześniej można nabruzdkować 
gwint piłką do metalu)

2.   Dociśnij taśmę palcami do miejsca aplikacji

3.  Zaciśnij taśmę normalnie

Działanie przetestowane w temperaturze  
do 160 °C i pod ciśnieniem do 26 barów

Możliwość obrotu
Taśma wiąże ciasno; można zmieniać jej położenie, 
tj. odwijać i ponownie zaciskać, obracając  
o ponad 45° (zgodnie z normą) do ponad 180°  
bez zrywania taśmy.
Doskonała szczelność na długi czas
Taśma pozostaje miękka przed okres do kilku lat 
i chroni połączenia przed korozją.  
Łatwo się zdejmuje, nie niszcząc się przy tym.
Wszechstronne zastosowanie
Wszechstronne zastosowanie: od instalacji ciepłej  
i zimnej wody pitnej, poprzez instalacje pary wodnej 
(do 160 °C), do systemów paneli słonecznych 
i gazowych do użytku domowego.

Skleja wszystkie materiały metalowe 
i tworzywa sztuczne.
Nadaje się do wszystkich typów połączeń 
gwintowanych walcowych (BSPP) i stożkowych 
(BSPT) następujących materiałów: stali  
ocynkowanej i nierdzewnej, mosiądzu, rur 
sztywnych PCV, innych tworzyw sztucznych 
(w tym PPSU) i wszystkich materiałów  
stosowanych w pracach termohydraulicznych.

Ekonomiczna
100% produktu nadaje się do wykorzystania;  
używa się niewielkiej ilości taśmy przy braku  
odpadów. Rolka taśmy o długości 15 m wystarcza 
na zabezpieczenie ok. 60–75 połączeń ½-calowych.
Uniwersalna
Dostosowuje się kształtem do wszystkich rodzajów 
połączeń: stożkowych, walcowych i nieregularnych.



Silikonowa taśma 
uszczelniająca AGA

Porady dotyczące stosowania silikonowej taśmy uszczelniającej  
o szer. 14 mm na połączenia o gwincie stożkowym i normalnej  
klasie dokładności wykonania. Przy znacznej ilości wolnego 
miejsca należy proporcjonalnie zwiększyć ilość taśmy.

Ø  długość liczba Ø długość liczba 
(w calach) (w cm) owinięć  (w calach) (w cm) owinięć

3/8 17-20 2-3 1 1/2 75-80 5-6

1/2 20-30 3-4 2 95-105 5-6

3/4 35-40 4-5 2 1/2 135-160 6

1 40-45 4-5 3 195-210 6-7

1 1/4 60-70 5-6 4 250-300 7-8

Więcej informacji o danych technicznych w karcie technicznej produktu

Silikonowa Taśma Uszczelniająca zastępuje pasty,  
pakuły, taśmy teflonowe (PFE) oraz anaerobowe  
uszczelniacze połączeń gwintowych
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