
Schroefdraad afdichting 
Ze garanderen de hydraulische afdichting van de schroefdraadfittingen. Ze zijn bestand tegen gas, 
lucht, water, oliën, koolwaterstoffen, zuurstof en chemicaliën. 
18-10   lage druk         middel sterk 
 
PTFE pasta, langzame uitharding, elastische film, lagedruk fit werk 
 
Anaerobe lijm om metalen verbindingen met schroefdraad af te dichten. Geschikt voor het afdichten van gas, 
LPG, perslucht, olie en brandstoffen, industriële vloeistoffen, CFK's, drinkwater en diverse chemicaliën. Het 
behoudt afdichtingseigenschappen in het temperatuurbereik van -55 °C tot + 150 °C. Het garandeert een 
gemakkelijke demontage, zelfs na jaren. Goedgekeurd volgens EN 751-1 door DIN-DVGW nr. NG5146AR0574 
van -20°C tot +150°C tot 2" in diameter; goedgekeurd door AGA nr.5047 tot 5 bar en 2" in diameter. 

53-14   hydr                 middel sterk 
 
 
Anaerobe lijm voor metalen met een gemiddelde mechanische sterkte, voor het afdichten van hydraulische 
en pneumatische fittingen tot 3/4". Voor het afdichten van gassen, water, LPG, koolwaterstoffen, oliën en 
diverse chemische middelen. Het is goedgekeurd voor gas volgens DIN-DVGW cert. Nr. NG-5146AU0038. Het 
kan worden gedemonteerd met normaal gereedschap. Zeer goed bestand tegen temperatuur, corrosie, 
schokken en trillingen. 

55-14  hydr                      middel sterk 
 
Anaerobe lijm voor metalen met gemiddelde mechanische sterkte voor het afdichten van hydraulische en 
pneumatische fittingen vanaf ¾”. Voor het afdichten van gassen, water, LPG, koolwaterstoffen, oliën en 
diverse chemische middelen. Het kan worden gedemonteerd met normaal gereedschap. Zeer goed bestand 
tegen temperatuur, corrosie, schokken en trillingen. 

85-86                                permanent 
 
Hoge temperatuur, permanente verbindingen 
 

Anaerobe lijm permanent voor het vergrendelen en afdichten van draadverbindingen en zowel vrije als 
geforceerde koppelingen. Goedgekeurd voor gasdichte schroefdraadverbindingen volgens EN 751-1 (DIN-
goedkeuring DVGW nr. NG-5146AR0573). Gecertificeerd (BAM-Berlin) voor gebruik als afdichtmiddel in 
aanwezigheid van gasvormige zuurstof tot 20 bar bij +60°C. Behoudt afdichtingseigenschappen tot +200°C. 
Hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen, trillingen, water, gassen, oliën en brandstoffen, 
koelvloeistoffen en diverse chemische middelen. 

83-50  lage druk          permanent 
 
Vloeistof, lagedruk fit werk    permanent 
 
Anaerobe lijm voor metalen met snelle polymerisatie en hoge mechanische sterkte om 
schroefdraadverbindingen en cilindrische koppelingen af te dichten en te fixeren. Hoge weerstand tegen 
hitte, temperatuurveranderingen, trillingen, chemische middelen, veroudering en losdraaien op geel en 
vernikkeld /verchroomd messing. Goedgekeurd als afdichtmiddel voor gasdichte schroefdraadverbindingen 
volgens EN 751-1 ( DIN DVGW nr. NG-5146BQ0134). Goedgekeurd voor gebruik met koud en warm drinkwater  


