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SILIKONBASERAT SMÖRJMEDEL

Novipro Smörjmedel är ett silikonbaserat glidmedel och används för 
att underlätta bland annat montering av plaströr, packningar och 
gummilister. Finns både på tub och som sprej.

Användarinstruktion:
1  Säkerställ att delarna som ska monteras ihop är väl rengjorda 
 från grus, jord och annan smuts.
2 Applicera smörjmedel direkt från tuben eller flaskan.
3  Montera enligt leverantörens instruktion.

Observera! Vid irritation, torka av huden och tvätta med tvål och 
vatten. Vid stänk i ögonen, skölj under rinnande vatten.  
Säkerhetsdatablad finns på produkterna.

Art nr. Beskrivning
3115146 50 gram, tub

3115147 250 gram, tub

3115148 400 gram, flaska

3115149 400 gram, sprejburk
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TÄTNINGSPASTA

Grå icke-härdande högvisköst tätningspasta / gängtätmedel / rörkitt.
Alla beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande. Stelnar aldrig, fäster i våta gäng, na-
tur-gasbeständig, PVC-vänlig, korrosionshämmande.
Produkten används på gäng med lin eller motsvarande, för metallkopplingar till gas, dricksvatten, och gängför-
bindningar i röranläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga - inomhus.
Backjustering möjlig. Genom pastans vidhäftning kan man sedan man väl dragit tätt tillåta sig att justera back 
uppåt ett kvarts varv med bibehållen täthet. Härdar aldrig och torkar aldrig in.

Användningsområde:
 Gas:   4 bar  80 °C
 Dricksvatten/varmvatten: 16 bar  95 °C
 Hetvatten:   6 bar  130 °C
 Högsta tillåtna tryck för tryckluft:  15 bar

Testad och registrerad enligt tyska normen DIN 30660 (DIN-DVGW-9101e217) och godkänd inom Norden för gas 
enligt Danmarks Gasmateriel. Säkerhetsdatablad finns på produkten.

Art nr. Beskrivning
405150 250 gram, tub
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LIN

VASELIN

Novipro Vaselin är en smak- och luktfri, vitfärgad petroleumgelé som på grund av sin 
höga renhet används som smörjmedel eller ingående komponent inom t.ex. livsmedels-
industri, medicinsk industri och kosmetisk industri.

Novipro Lin är en 100 % naturlig produkt. Från linplantans stjälk framställs 
ett fint och långfibrigt lin. Tillsammans med tätningspasta, eller liknande 
tätningsmedel, ger Novipro Lin en säker och flexibel gängtätning vid VVS- 
arbeten. Linet klarar höga temperaturer upp till 140 °C. Över denna temperatur 
finns risk att fibrerna i linet bränns.

Art nr. Beskrivning
4095065 100 gram, boll

101830 80 gram, rulle

Art nr. Beskrivning
3901065 1 kg
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Användarinstruktion:

1.  Dra ut en längd anpassad till rördimensionen, ca 10 cm till rördimension 1/4”. Dra försiktigt isär linet. Applicera linet jämnt och tätt i  
 gängans riktning.
2.  Applicera sedan ett jämnt lager tätningspasta ovanpå linet, stryk ut tätningspastan med fingrarna i gängans riktning.
3.  Klart att montera. 
4.  Om det finns behov av att ta bort överskott av tätningspasta görs detta med en trasa.

Observera! Vid irritation, torka av huden och tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj under rinnande vatten.
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TÄTNINGSPASTA OCH LIN
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Distribueras av SGDS Gruppen AB
Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma

www.sgdsgruppen.se
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