
 
 
 

Technický list 04.08 Tekutá koudel 

 

Výrobek  Anaerobní vysoce viskózní jednosložkové těsnění závitových spojů, 
vytvářející trvale těsný rozebíratelný spoj. 
 

Vlastnosti  þ Vysoce viskózní; 
þ S obsahem teflonu;  
þ Demontovatelný spoj ; 
 

Použití  - Těsnění vodovodních řádů, rozvodů pitné i užitkové vody.; 
- Těsnění topenářských rozvodů studené i teplé vody, kotelny, ústřední topení  
  apod.; 
- Těsnění potrubních systémů určených pro vysokotlaký plyn.; 
- Těsnění rozvodů kyslíku ve zdravotnictví i strojírenství ; 
 

Balení  Tuba 50ml 
Barva  Žlutá 

   
Technické údaje      

Základ  - - 
Konzistence  - Vysoce viskózní  

Viskozita  mPa.s 24000 - 7000 (HT při 25°C) 
Tepelná odolnost  °C –55 / +150 (po vytvrzení) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  
Otevřený čas  min ≈ 15-30  

Doba vytvrzování (funkčnost 
spoje) 

 hod 1-3  

Úplné vytvrzení  hod 3-6  
Pevnost ve smyku  MPa 6-13 (N/mm2)  

Stupeň pojištění  - 2 (dle DIN 30 661 střední síla-možnost 
demontáže spoje) 

Max. průměr závitu  - M80 / 3“ 
Max. mezera vyplnění  mm 0,50  

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
     

Omezení  Není určeno pro trvalé zajištění spojů. 
Podklad  Musí být čistý, pevný, bez rzi, volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Pokyny  Tekutou koudel aplikujte v přiměřeném množství na předem připravené obě 

části. Zafixujte na 15 až 30 minut (manipulační pevnost). Namáhání je možné 
za cca 1-3 hod.Plná zatížitelnost po cca 3 hodinách. 

Upozornění  Rázy a vibrace nemají na těsnost závitových spojů vliv. 
Čištění  Materiál: ihned technický benzín.  

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 04.08». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 24.02.2006 Vyhotoveno dne: 13.12. 2003 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


