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  INFORMAȚII UTILE ADEZIV DE ETANȘARE FILETE METALICE EMS FORCE 

Adezivul de etanşare lichide anaerobe EMS FORCE sunt cele mai moderne materiale de 
etanşare pentru filete existente pe piaţă, care corespund în totalitate exigenţelor instalatorilor. 
Utilizând aceste produse de etanşare se pot obţine economii considerabile la manoperă 
deoarece sunt excluse operaţiile tradiţionale de etanşare ale căror execuţie necesită mult timp. 

                            

1. Pentru etanşarea căror agenţi se pot utiliza produsele EMS FORCE ? 

EMS FORCE 5543  –  pentru apă potabilă, instalații de apă și  încălzire, ulei de motor, 
benzină, etanol, acetonă, amestec apă/glicol (50%-50%), aer (sisteme pneumatice), ulei 
hidraulic (sisteme hidraulice). 
EMS FORCE 5577  – pentru apă potabilă , instalatii de apă și  încălzire, ulei de motor, 
benzină, etanol, acetonă, amestec apă/glicol (50%-50%), aer (sisteme pneumatice de presiune 
ridicată), ulei hidraulic (sisteme hidraulice de presiune ridicată). 
EMS FORCE 5542  – pentru apă, instalții de încălzire, ulei de motor, benzină, etanol, 
acetonă, amestec apă/glicol (50%-50%), ulei, aburi. 

 

2.  Care este principiul de funcţionare al produselor EMS FORCE ? 

Adezivul de etanșare  EMS FORCE  este un amestec (anaerob) de materiale chimice. În lipsa 
aerului lichidul de etanşare se solidifică. Timpul de solidificare este de la 30 secunde la 
câteva minute. După solidificare îmbinarea este demontabilă ( produs cu cod 5543,5577) , 
iar după curăţirea temeinică a filetelor se poate aplica din nou lichidul în vederea etanşării. 

3.  Pentru care materiale şi tipuri de filete sunt recomandate produsele EMS FORCE ? 

Sunt recomandate pentru toate metalele: oţel zincat, oţel catbon, oţel inoxidabil, alamă,bronz, 
cupru, aluminiu, şi aliajele acestora. Materialul învelişului ţevii nu prezintă importanţă. 

4.  La ce presiuni şi temperaturi de lucru se pot utiliza produsele EMS FORCE ? 

Limite de temperatură de lucru : -50°C – +200°C – cod produs 5542 

Limite de temperatură de lucru :  -50°C – +150°C - cod produs 5543 și 5577 

 
Presiunea de lucru întotdeauna depinde de filet. Produsele EMS FORCE  se pot utiliza până 
la presiuni de lucru  15  bar. 
Pentru mai multe amănunte contactaţi – ne. 
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5.  Ce cantitate de lichid de etanşare EMS FORCE trebuie aplicat pe filete ? 

Adezivul de etanşare  se aplică pe 360° pe  circumferinţa filetului pe 3 spire . Trebuie să 
umple rostul dintre spirele filetelor îmbinate de etanşant. 

6.  IMPORTANT : 

 
Citiţi prescripţiile de utilizare ale celor trei tipuri de adeziv de etanșare EMS FORCE ! 
Adezivul  de etanşare EMS FORCE trebuie aplicate pe suprafațe curate.                           
Curățaț  corespunzător supafațele filetelor dacă sunt umede, murdare , cu unsoare, ect 
Adezivul de etanșare EMS FORCE se pot aplica NUMAI pe filete metalice .     

7.  ATENȚIE ! 

NU SE POATE UTILIZA LA ETANȘAREA FILETELOR DIN MATERIAL PLASTIC !!!!                                                             

Prin utilizarea adezivul  de etanşare EMS FORCE  conform indicaţiilor ,  se pot obţine 
îmbinări filetate etanşate perfect cu economii însemnate de timp şi cheltuieli. Se pot evita 
neplăcerile cauzate de crăparea etanşărilor cu cânepă sau a neetanşeităţii îmbinărilor la care 
nu a fost înfăşurat destul material de etanşare. Noile materiale de etanşare rezistă foarte bine 
la razele UV, la majoritatea materialelor chimice, sau acide, din care motiv sunt aplicabile în 
domenii largi de temperatură chiar şi la instalaţii industriale precum şi la instalaţii de reţele cu 
apă potabilă. 

Adezivi de etanșare EMS FORCE sunt autorizate și agreate  de instituții internționale din   
USA,AUSTRALIA,ANGLIA,GERMANIA,POLONIA,TURCIA. 
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