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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

F-1 HIT AEROSEAL BLACK

AER
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

F-1 HIT AEROSEAL BLACK jest przyjaznym dla użytkownika, nie 
zawierającym octanu uszczelniaczem na bazie modyfikowanego 
polisiloksanu (polysiloxane). F-1 HIT AEROSEAL BLACK jako 
neutralnie sieciowany klej i uszczelniacz, doskonale nadaje się do 
profesjonalnych zastosowań w produkcji, na budowie oraz w utrzymaniu 
ruchu. F-1 HIT AEROSEAL BLACK charakteryzuje się szczególną 
odpornością na wysoką temperaturę, wibracje i uderzenia, oraz 
wyjątkową zdolnością wypełniania szczelin. F-1 HIT AEROSEAL 
BLACK nie zawiera oksymu 2-butanonu, jest szczególnie przyjazny dla 
użytkownika (praktycznie bezwonny) i znacznie mniej szkodliwy dla 
zdrowia. F-1 HIT AEROSEAL BLACK nie powoduje korozji, jest 
odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV 
oraz starzenie się. Jest także odporny na większość agresywnych 
czynników występujących w przemyśle takich jak oleje, czynniki 
chłodzące czy środki zapobiegające zamarzaniu.

Barwa: czarna
Gęstość [g/ml] (DIN EN ISO 2811-1): 1,11 – 1,28
Czas tworzenia naskórka [min]: ok. 8
Czas utwardzania na pełnym przekroju [mm/24h]: ok. 3
Twardość w skali Shore A (DIN 53505): 38 ± 6
Skurczliwość objętościowa [%] (DIN EN ISO 10563): ≤ 4
Temperatura obróbki [°C]: +5 do +35
Wytrzymałość temperaturowa [°C]: -40 do +250 – krótkotrwale do +300
Produktu nie można zamalowywać.
Nie nadaje się do stosowania na podłożach wykonanych z: PP, PMMA, PE, PTFE 
oraz podłożach bitumicznych.
Nie należy stosować jako kleju do luster.
Stosowanie w akwariach, instalacjach wody pitnej lub instalacjach produkcji 
wyrobów spożywczych jest surowo wzbronione.

F-1 HIT AEROSEAL BLACK przeznaczony jest do uszczelniania i 
klejenia makiet, modeli, przyczep kempingowych, kołnierzy, osi, pomp 
wodnych i pomp oleju, osłon, misek olejowych, pokryw zaworów, 
szyberdachów, obudów lamp, części karoserii i drzwi, do uszczelniania i 
klejenia blatów roboczych, do zastosowań zewnętrznych w 
budownictwie pieców, kominków i pieców piekarniczych.
SPOSÓB UŻYCIA
Gotowe do użycia opakowanie na gaz sprężony umożliwia prostą i 
precyzyjną aplikację, bez konieczności stosowania środków 
pomocniczych. W celu aplikacji F-1 HIT AEROSEAL BLACK wystarczy 
obrócić głowicę o 90° i uruchomić dźwignię. F-1 HIT AEROSEAL 
BLACK nakładać na czyste podłoże, wolne od smarów, olejów i pyłu. Do 
oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni najlepszy będzie POWER 
WIDE-JET DEGREASER TTP. Czas utwardzania zależny jest od 
grubości warstwy F-1 HIT AEROSEAL BLACK, temperatury i 
wilgotności powietrza. przedmioty zanieczyszczone F-1 HIT 
AEROSEAL BLACK natychmiast oczyścić przy pomocy PRO SAFETY 
CLEAN TTP.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

NAJNOWSZEJ GENERACJI
USZCZELNIACZ W AEROZOLU
ODPORNY NA TEMPERATURĘ

                                                Natychmiastowe uszczelnienie, wypełnia nierówności i prześwity

Odporny na wodę, chemikalia i wysokie ciśnienie 360 kg/cm²
Pozostaje elastyczny i stabilny w temperaturach -40ºC do 250ºC 

 

Wyrównuje różnice wynikające z tolerancji obróbki 
uszczelnianych elementów
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Kod artykułu                        Nazwa                             Opakowanie                        Rodzaj

AER                     F-1 HIT AEROSEAL BLACK                200 ml                Kleje, uszczelniacze


