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• Jednosložkový metakrylátový tmel s příměsí teflonu, určený pro těsnění kovových závitových spojení místo konopí nebo teflonové pásky.

• Je odolný vůči teplotním šokům, vibracím a chemickým produktům. 

• Jeho použití je schváleno pro zemní plyn, propan-butan, stlačený vzduch a pitnou vodu.

Vzhled modrý viskózní gel

Teplotní odolnost -55 až +130 °C

Tlaková odolnost 1 MPa

Kód - 1454 Siseal těsnicí tmel 10 g

Kód - 931 S26 Siseal 26 těsnicí tmel 50 g

Kód - 436 S24 Siseal 24 těsnicí tmel 100 g

Kód - 520 S25 Siseal 25 těsnicí tmel 250 g

• Teflonové chemicky odolné vlákno.

• Nekřehne, je nehořlavé.

• Použití na zemní plyn, LPG, horkou a studenou vodu, pitnou vodu, 

páru, oleje, ředidla, paliva.

• Rozměr: 14 mm × 15 m

TWINE-SEAL - těsnící vlákno na závitové spoje

SISEAL - těsnící tmel na závitové spoje

Odpovídá EN 751-3 FRp a GRp, WRAS, BAM, UL.

Vzhled bílé vlákno

Teplotní odolnost -200 až +240 °C max. 100 °C 

(při 20 bar)

Tlaková odolnost 100 bar při 23 °C

Kód 10293

• Silikonová páska určená pro těsnění kovových i plastových 

závitových spojení.

• Použití na zemní plyn, LPG, horkou a studenou vodu, pitnou vodu, 

páru, roztoky glykolu, ředěné kyseliny a zásady.

• Rozměr: 14 mm × 15 m

SILICON TAPE -těsnící páska na závitové spoje

Odpovídá EN 751-2 A/ARp, DIN30660, AG208/98, WRAS, AGA.

Vzhled světle zelená páska

Teplotní odolnost
160 °C 

(solární systémy do 6 bar)

Tlaková odolnost 16 bar (pro vodu do 95 °C)

Kód 10283

• Pasta na závitové a přírubové spoje s použitím konopí nebo 

bezazbestového těsnění.

• Snadno se nanáší, netvrdne, je netoxická.

• Použití na zemní plyn, horkou a studenou vodu, pitnou vodu a páru.

KOLGAS-UNI - těsnící pasta 

Odpovídá EN 751-2 třída A/Arp, WRAS.

Vzhled khaki zelená homogenní pasta

Teplotní odolnost -35 až +130 °C 

(pro vodu při 7 bar)

-35 až + 70 °C 

(pro plyn a páru při 5 bar)

Tlaková odolnost 16 bar (pro vodu do 95 °C)

Kód 10279

• Balení: 250 g (přadeno 1 kus) nebo 1 kg 

(přadeno 4 kusy).

• Lze použít s těsnící pastou Kolgas-UNI.

KONOPÍ na závitové spoje

• Dvousložkový tmel na opravy děr a prasklin.

• Použitelné na kovy, dřevo, plasty a pod.

EPOSTIX - epoxidový tmel

Vzhled dvoubarevný tmel ve formě válečku

Maximální vytvrzení po 1 hodině

Teplotní odolnost 450 °C

Kód 10281

Kód - 10285 Konopí 250 g

Kód - 10288 Konopí 1000 g

Kód - 10289 Konopí 1000 g De luxe 

v odolném obalu 

Odpovídá EN 751-2 a EN 10311, certifikát VÚPS - AO 227. 

Odpovídá vyhlášce na pitnou vodu MZ č.409/2005Sb.

• Polyamidová nit pokrytá inertní ochrannou pastou

• Použití na pro pitnou vodu a odpadní vodu (teplou i studenou), 

plyn, tlakový vzduch a průmyslové oleje

TANGIT UNI-LOCK - těsnící vlákno na závitové spoje

Odepovídá EN 751-2 a DIN 30660 prostřednictvím DVGW

Schválené pro pitnou vodu.

Vzhled bílé vlákno

Teplotní odolnost od −20 °C do +130 °C

Tlaková odolnost do 16 barů

Kód
3723 Tangit Uni-lock 80 m 

5783 Tangit Uni-lock 160 m


