
MULTIBOND ultra FAG-1 
uszczelniacz plastyczny do połączeń 
kołnierzowych
OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND ultra FAG-1 to jednoskładnikowy plastyczny 
uszczelniacz  na  bazie  specjalnych  polimerów,  przezna-
czony głównie do połączeń kołnierzowych, które muszą 
pozostać demontowalne ale są silnie obciążane podczas 
eksploatacji. Produkt bardzo powoli obsycha i pozostaje 
trwale plastyczny. Dobrze rozprowadza się po uszczelnia-
nej powierzchni i dobrze do niej przylega. Dzięki specjal-
nej recepturze jest wytrzymały na wysokie temperatury i 
stały kontakt z takimi mediami jak: smary, oleje, paliwa, 
woda, para wodna i niektóre rozpuszczalniki. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND ultra FAG-1 służy do uszczelniania połączeń 
kołnierzowych  metalowych  części  silników,  pomp  wod-
nych, skrzyń biegów, przekładni, układów wydechowych 
itp.. W pełni zastępuje uszczelki stałe lub może je dosz-
czelniać. Może być też stosowany w gwintach, złączach 
typu: wąż gumowy-króciec (konieczna opaska zaciskowa) 
i  innych  gdzie  potrzebne  jest  trwałe  uszczelnienie. 
Dobrze  też  sprawdza  się  w  pracach  serwisowych  przy 
naprawach motocykli,  maszyn produkcyjnych, pojazdów 
specjalnych,  urządzeń  w przemyśle  ciężkim,  wydobyw-
czym czy energetyce. Przed każdym nowym zastosowa-
niem  należy  wykonać  stosowne  próby,  szczególnie  na 
reagowanie z mediami przemysłowymi. 

WŁASNOŚCI PRODUKTU:
Typ chemiczny:  polimer   
Postać: pasta półpłynna
Składniki dodatkowe: talk, grafit, sadza
Kolor:  ciemnoszary
Zapach: słaby (alkoholowy)
Ciężar właściwy:  0,98 [g/ml]  przy 25oC
Palność: tak
Zawartość rozpuszczalników: alkohol
Temperatura wrzenia:   +100 oC
Temperatura zapłonu: +15oC
Zakres temperatur użytkowania: -40 + 300 oC
Magazynowanie: do 24 m-cy w temperaturze 5-25oC w 
oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu 

OPAKOWANIA:
Tuba aluminiowa 120g, inne opakowania na zamówienie 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Powierzchnie złącza przeznaczone do uszczelniania oczy-
ścić z pozostałości starych uszczelek, zabrudzeń, smarów 
itp oraz odtłuścić najlepiej  zmywaczem MULTIBOND-61. 
Produkt nanieść w cienkiej warstwie na obie strony złą-
cza i natychmiast złączyć połówki kołnierza. Nie dopuścić 
do  wcześniejszego  wysuszenia  warstwy  uszczelniacza. 
Urządzenie  uszczelniane  produktem  MULTIBOND  ultra 
FAG-1 może być uruchomione i zalane płynami funkcyj-
nymi nie wcześniej niż 3-5h po montażu złącza a najlepiej 
po 24h.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
MULTIBOND  ultra  FAG-1  jest  produktem  zawierającym 
alkohol i jest palny. Podczas pracy i magazynowania na-
leży unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła i 
ognia, nie palić tytoniu. Nie dopuszczać do zanie-czysz-
czenia  skóry,  oczu.  Nie  wdychać  oparów  mimo,  że  są 
znikome. Przy długotrwałym użytkowaniu w pomieszcze-
niu zamkniętym należy stosować wentylację ogólną. 
W przypadku zanieczyszczenia  skóry  niezwłocznie  usu-
nąć produkt dostępnymi środkami myjącymi do rąk np. 
Pastą  FAST  ORANGE  firmy  Permatex.  W  przypadku 
zanieczyszczenia  oczu,  płukać  czystą  wodą.  W  razie 
potrzeby skonsultować się z lekarzem.
Zużytych  pojemników  nie  wrzucać  do  ognia.  Chronić 
przed dziećmi.  Więcej informacji BHP w karcie charakte-
rystyki produktu.


