
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH
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CHỊU NHIỆT ĐỘ

TỰ ĐỘNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

Chất bịt kín silicon hiệu suất cao được phát triển để làm 
đầy, liên kết và sửa chữa các công trình đòi hỏi phải chịu 
nhiệt. Nó là một chất bịt kín lý tưởng cho các ứng dụng 
xây dựng nhiệt độ cao. Nó phản ứng với độ ẩm của không 
khí để tạo ra một loại silicon dẻo dai, đàn hồi.

Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời sau khi lưu hóa vĩnh viễn tới 250°C và lên 
đến 300°C tạm thời. Sửa chữa Acetoxy, RTV silicone. 100% silicon. Ninh 
kết nhanh, cường độ cao. Chống lại việc tác động cơ học sau khi ninh kết. 
Vẫn linh hoạt ở nhiệt độ thấp (-40°C) và cao (+250°C). Sẽ không bị nứt, 
co lại hoặc trở nên giòn. Một thành phần. Tuân thủ các yêu cầu của thông 
số kỹ thuật nội dung VOC trong tiêu chuẩn LEED EQc4.1. Các sản phẩm 
phát ra thấp, theo quy tắc 1168 của SCAQMD.

Làm đầy và liên kết các ứng dụng trong máy móc, trên hệ thống sưởi ấm 
và lò nướng. Làm đầy và liên kết trong bếp lò, trong các thiết bị sưởi ấm, 
vòng đệm trong máy bơm và động cơ, ống khói. Các ứng dụng liên kết và 
bịt kín các bộ phận phải thực hiện ở nhiệt độ cao.

HT300
GASKET MAKER
RTV SILICONE

SỬA CHỮA, CHĂM SÓC, BẢO VỆ SẢN PHẨM

ĐẶC BIỆT
CHỊU THỜI TIẾT

100%
SILICONE

LÊN ĐẾN 300°C 

TIÊU CỰC

310 ml

24

Gw.85 gr Gw.50 gr 80ml Sausage

20 24 36

Xám, Đỏ, Đen, Xanh Navy

MÀU SẮC

Hóa chất gốc                                  : Silicone Polymer

Chế độ ninh kết                                 :    A  c  e   t o  x  y 

Mật độ                                                : 1.05 ± 0.03 g/ml

Tốc độ ninh kết  : Xấp xỉ 3 mm/24 giờ (23°C và %50 R.H.)

Võng xệ (ISO 7390)   : 0 mm

Tỷ lệ giãn dài % (ISO 37)  : >           % 250               (ASTM D412)

Chịu nhiệt độ       : -40°C đến +300°C

Nhiệt độ sử dụng                 : +5°C đến +40°C

Độ cứng Shore A  (ISO 868)     : 24-30 (sau 28 ngày)

-

(23°C và %50 R.H.)>          -Độ bền căng                         :    3,5 N/mm2 ASTM D412

(23°C và %50 R.H.)Thời gian tạo màng             :  7-13 phút

Phục hồi đàn hồi : >           % 60               (ISO 7389)-
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