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PRODUS DE ETANŞARE A SCURGERILOR LEAK 
SEALER LS-X 
 

Compus de chituire şi de etanşare a scurgerilor extern 
 

 Ideal pentru utilizare la îmbinările cu strângere şi 
garniturile asamblate cu şuruburi 

 Nu se fixează niciodată foarte dur, îmbinările pot fi 
desfăcute cu uşurinţă 

 Gata de utilizare, fără amestecare 

 Nu se contractă sau nu se fisurează o dată cu trecerea 
timpului 

 Adecvat utilizării de la temperaturi mai mici de punctul 
de îngheţare până la temperaturi mai mari de punctul 
de fierbere al apei 

 Siguranţă de utilizare totală cu apă potabilă 

 Produs aprobat WRAS 
 

 

Utilizări ale produsului 
 

Fernox LS-X este o pastă de silicon utilizată ca un compus de chituire şi de etanşare a scurgerilor extern. 
 

Proprietăţi fizice 
 

Fernox LS-X conţine acetoxisilan. 
 
Culoare: Alb lăptos 
Formă: Păstoasă 
Miros: Slab. Acetic 
pH: <3 
SG: 1,0 la 20°C 

 

Aplicare şi dozare 
 

La etanşarea scurgerilor, reduceţi presiunea apei înainte de aplicare şi în timp ce LS-X se fixează, golind 
sistemul dacă este necesar.  Aplicaţi LS-X direct din tub şi turnaţi în forma adecvată cu ajutorul unei spatule sau 
al unui cuţit înmuiat în prealabil în apă cu săpun (pentru a preveni aderenţa sau întinderea).  Puneţi capacul la 
loc imediat după utilizare.  Lăsaţi minim 1 oră să se fixeze. Timpul necesar depinde de grosimea produsului 
aplicat. Pulverizarea cu apă accelerează uscarea. 
 
LS-X poate fi utilizat ca un compus de chituire pentru servicii de apă caldă şi rece, inclusiv apă potabilă, în locul 
materialelor tradiţionale.  În general nu este necesară consolidarea, dar fibra Hawk Special poate fi utilizată la 
ţevi cu dimensiuni mai mari. 
 
Utilizarea consolidării este recomandată pentru scurgeri mai mari şi presiuni ridicate. 
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Ambalarea, manevrarea şi depozitarea 
 

Fernox LS-X este livrat în tuburi de 50 ml. 
 
Fernox LS-X este clasat ca iritant. Iritant pentru ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu 
pielea. A se utiliza numai în locuri bine aerisite. Recomandăm utilizarea de mănuşi cu acest produs, deoarece 
poate cauza iritarea pielii. 
 
 
 
 


