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Loxeal 08 - 07 
(Permanentní plastické těsnivo) 

 
 
Charakteristika 
 
Permanentní (trvalé) plastické těsnivo pro těsnění závitových a přírubových spojů. Tixotropní chování produktu 
zabraňuje vytékání těsniva z místa spoje. Používá se pro těsnění technických plynů, vody, LPG, uhlovodíků, 
olejů a jiných chemických médií. Těsněné spoje jsou vysoce odolné vůči rázům, vibracím a tepelným šokům 
v rozmezí pracovních teplot od -50°C do +180°C. Zabraňuje vzniku koroze na povrchu těsněného materiálu. 
Schváleno použití produktu firmou Alfa Romeo a Volkswagen při montáži motorových částí a dílů (Schválení č. 
AKD 454300). 
 
 
Fyzikální vlastnosti 
 

 Složení : polyesterová pryskyřice 
 Barva : modrá 
 Fluorescence : pod modrým světlem 
 Viskozita (25°C) : ≥ 1 200 000 mPas 
 Specifická hmotnost (25°C) : 1,12 g/ml 
 Bod vzplanutí : > 260°C 
 Obsah rozpouštědla : žádný 
 Skladovatelnost (25°C) : minimálně 1 rok 

 
 
Údaje o označování 
 
Produkt nevyžaduje označování symboly dle pravidel EC. 
Při potřísnění pokožky, omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Dodržujte standardní hygienické a 
bezpečnostní normy platné pro manipulaci s chemickými látkami. 
 
 
Balení 
 
Kartuše : 300 ml  
Plechovky : 1 - 25 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veškeré údaje poskytnuté v tomto dokumentu byly sestaveny s dobrým úmyslem. Všeobecně se má za to, že pocházejí z důvěryhodného zdroje, přesto však 
mají pouze informativní charakter. Firma Loxeal, její zástupci a distributoři v žádném případě nemohou nést právní odpovědnost respektive být právně 
zodpovědní za vzniklé škody nesprávnou aplikací výrobků osobami, jejichž použité metody a postupy se nacházejí mimo rámec kompetence firmy Loxeal, jejich 
zástupců a distributorů a proto tedy nemohou být jimi ovlivněny. Je plně v kompetenci uživatele se rozhodnout zda výrobek je vhodný pro daný účel použití, zda 
použité postupy a metody nebo přípravy jsou v souladu s údaji uvedenými ve firemní literatuře. Uživatel rovněž zodpovídá za dodržení a osvojení si takových 
opatření, jež jsou všeobecně doporučovány pro ochranu osob a majetku při manipulaci a zacházením s výrobky firmy Loxeal včetně jejich aplikace. 


