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ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ

Για συγκολλήσεις χαλκού με χαλκό. 

Βέργες πλακέ, αμερικάνικης προέλευσης.

Δεν περιέχει Κάδμιο

ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ:

25% ασήμι, για συγκολλήσεις χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου κλπ.

Βέργες. Απαιτείται βόρακας.

Δεν περιέχει Κάδμιο

ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΒΟΡΑΚΑ :

25% ασήμι, για συγκολλήσεις χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου κλπ.

Βέργες.

Δεν περιέχει Κάδμιο

ΜΑΛΑΚΗ ΚΟΛΛΗΣΗ BIDGIT ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ  :

Δεν περιέχει μόλυβο

Πάστα καθαρισμού. 

ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ HVAC SUPER PRO ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Η κόλλα HVAC SUPER PRO είναι συμβατή με όλα τα ψυκτικά υγρά και αντέχει

σε πιέσεις 850 psi μόλις 12 λεπτά μετά την εφαρμογή του ( 20 λεπτά για 

αλουμίνιο) και 1200 psi όταν στεγνώσει πλήρως.

Αντέχει σε θερμοκρασίες  από  -20
0
 C έως 175

0
 C.

INSTANT HVAC PATCH

Στεγανοποιεί πόρους και ραγίσματα σωλήνων σε εγκαταστάσεις ψύξης και

κλιματισμού.

Ο συνδυασμός του υψηλής αντοχής συνδετικού υλικού ( φιαλίδιο Α ) με ειδικά συνδετικά

μόρια ( φιαλίδιο Β ) και η χημική συγγένεια μεταξύ τους δημιουργεί ένα ισχυρό δεσμό

παρόμοιο με αυτόν της κόλλησης που σφραγίζει μόνιμα τους πόρους η ραγίσματα 

σε όλους του τύπους των σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης και

κλιματισμού.

R3 LEAK REPAIR

Λιπαίνει και αναζωογονεί το σύστημα . Δεν ενεργοποιείται από υγρασία και Οξυγόνο. 

Γενικά το R3 LEAK REPAIR είναι σχεδιασμένο να στεγανοποιεί μικρές διαρροές (πόρους).

Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να κρατήσει κενό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν αυτό

δεν συμβαίνει τότε η διαρροή είναι μεγάλη για να στεγανοποιηθεί  και πιθανά χρειάζεται

μηχανική επισκευή.

● Γρήγορο σφράγισμα μικρών διαρροών ( πόρων μέχρι 0,5 χιλιοστά ). Σφραγίζει υπάρχουσες

   διαρροές σε κοντένσερ, εξατμιστές (στοιχεία), σωλήνες και Ο-rings

● Σφραγίζει περισσότερες από μία διαρροές συγχρόνως

● Περιέχει χρωστική ουσία UV και εντοπίζει μεγαλύτερες διαρροές που χρειάζονται επισκευή 

● Λιπαινει κινούμενα μηχανικά μέρη

● Δεν πολυμερίζεται και έχει διαπιστωθεί από δοκιμές ότι δε βουλώνει συμπιεστές και

   και συσκευές ανάκτησης

● Προλαμβάνει μελλοντικές διαρροές

● Το R3 LEAK REPAIR είναι συμβατό με όλα τα ψυκτικά υγρά και όλα τα λάδια
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RED EPOXY

Η κόλλα δύο συστατικών RED EPOXY Y είναι συμβατή με όλα τα ψυκτικά

υγρά και αντέχει σε πιέσεις έως 3000 psi για αλουμίνιο και χάλυβα και 

θερμοκρασίες έως 175
0
 C.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ψύξης, κλιματισμού, θέρμανσης,

βιομηχανικές εφαρμογές, αυτοκίνητα, ύδρευση κ.ο.κ.

●  Αναμειγνύομε ίσα μέρη από τα δύο συστατικά  του RED EPOXY Y και

    αφήνουμε το μίγμα για 10-15 λεπτά να δέσει.

●  Θερμαίνουμε την επιφάνεια πολύ καλά και απλώνουμε το μίγμα στο 

    σημείο ομοιόμορφα

●  Θερμαίνουμε προσεκτικά γύρω και πάνω την περιοχή που θέλουμε 

    να κολλήσουμε έως ότου το μίγμα να χρυσίζει.

●  Δεν πρέπει να υπερθερμανθεί η περιοχή.

     Ένα πιστόλι θερμού αέρα είναι η καλύτερη επιλογή για τον έλεγχο

     της σωστής θερμοκρασίας.

●  Η κόλληση είναι έτοιμη όταν αποκτήσει χρυσό χρώμα. Το αφήνομε 

    να κρυώσει και είμαστε έτοιμοι για χρήση. 

●  Εάν κατά την διαδικασία το υλικό αρχίσει να αφρίζει λόγω υπερθέρμανσης πρέπει να σταματήσουμε την 

    διαδικασία να καθαρίσουμε το υλικό και να ξαναρχίσουμε την διαδικασία από την αρχή.

HEAT SEAL STICΚ

Στιγμιαία θερμή κόλληση για αλουμίνιο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές οπές ή σχισίματα.

ΒΟΡΑΚΑΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

LEAK LOCK

Στεγανωτικό υλικό για σπειρώματα το οποίο δεν 

στεγνώνει με την πάροδο του χρόνου.

TEFLON TAPE

Ταινία από τεφλόν, σε καρούλι, για στεγανοποίηση σπειρωμάτων.

TRACE

Το TRACE χρωματίζει κόκκινο το σημείο της διαρροής και είναι ορατό

με κανονικό φωτισμό. Περιέχει όμως και φθορίζον υλικό και είναι επίσης

ορατό με το φακό υπεριωδών ακτίνων.

Είναι απόλυτα ασφαλές για συστήματα ψύξης και κλιματισμού.

Υλικό εύκολο στην χρήση και φθηνό.

• Εντοπίζει τις διαρροές με ακρίβεια, ακόμη και πόρους στο μέταλλο.

• Λειτουργεί με παρουσία υγρασίας η συμπυκνωμάτων ή ακόμα και πάγου.

• Είναι απόλυτα συμβατό με συνθετικά ψυκτέλαια.


