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Materiale lichide 
pentru etans,area 

filetelor
TS 100 
TS 200 
TS 300
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Despre economicitate ... 
Pentru câte îmbinări sunt suficienţi 50 ml de material de etanşare 
Gebo Seal?
TS 100 = 400 ± 20 îmbinări de filete de ½" (DN 15)
TS 200 = 350 ± 20 îmbinări de filete de ½" (DN 15)
TS 300 = 300 ± 20 îmbinări de filete de ½" (DN 15)

Câteva date tehnice: 
Material de bază: Poliglicol-dimetacrilat

UTILIZARE: Material anaerob pentru etanşarea filetelor 
ţevilor şi armăturilor. 

CARACTERISTICI: Rezistent la apă, se întăreşte rapid, 
temperaura de lucru între –50 ºC, şi +150 ºC. Rezistă la 
acţiuni atmosferice - inclusiuv la radiaţiile UV - şi la cele 
ale substanţelor chimice. Adecvat utilizării la instalaţii de 
apă potabilă. 

PRESCRIPŢII DE SECURITATE: Poate irita ochii, pielea, 
şi căile de respiraţie. Dacă materialul ajunge în ochi, 
sau pe piele trebuie spălat cu apă abundentă. Dacă 
apar simptome neplăcute apelaţi la medic. Pentru fişa 
de securitate adresaţi-Vă distribuitorului. A se păstra la 
distanţă de copii.

DEPOZITARE: Se va păstra în loc răcoros, uscat, ferit 
de raze solare la valori de temperatură între +8 ºC, şi 
+28 ºC. Se va păstra ferit de scântei, foc, şi umezeală.
Termen de depozitare: 24 luni de la data fabricării.

Materiale pentru etanşarea filetelor Gebo Seal: 
SIMPLU  SIGUR  EFICIENT

TS 100
Lichid de etanşare pentru filete metalice de 
calitate foarte bună.
Pentru max. 400 ± 20 buc. filete de ½"
Diametru maxim filet: 1½"
Etanşează instantaneu 

TS 200
Lichid de etanşare pentru filete metalice de 
calitate bună.
Pentru max. 350 ± 20 buc. filete de ½"
Diametru maxim filet: 1½"
Etanşează în interval de 5-10 minute

TS 300
Lichid de etanşare pentru filete 
metalice de calitate slabă.
Pentru max. 300 ± 20 buc. 
filete de ½"
Diametru maxim filet: 3"
Etanşează instantaneu

EFICIENT SIGUR 
SIMPLU 

Distribuitorul Dvs.:
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Gebo Seal 
Materiale lichide pentru etanşarea filetelor ţevilor 
metalice şi ale armăturilor

Dezavantajele metodelor tradiţionale:
Dacă se utilizează cânepă sau bandă de etanşare pentru etanşarea 
filetelor pot apărea următoarele cazuri:

 Dacă se utilizează prea mult material, la strângere se poate 
deteriora filetul.

 Dacă se utilizează prea puţin material, îmbinarea nu va fi etanşă. 
Lucrarea trebuie începută de la capăt.

Prin utilizarea noilor materiale de etanşare Gebo Seal cazurile de 
mai sus se pot evita: 

SIMPLU  SIGUR  EFICIENT
Materialele de etanşare Gebo Seal nu sunt cleiuri, sau materiale 
pentru fixarea etanşării. Sunt materiale de etanşare! După utilzarea 
materialelor de etanşare Gebo Seal piesele îmbinate se pot demon-
ta fără nicio problemă.

Se pot uita metodele tradiţionale de etanşare a 
filetelor!

Caracteristici: 
Deoarece toate produsele Gebo Seal rezistă majorităţii soluţiilor chi-
mice, şi acizilor ele se pot utiliza şi la aplicaţii industriale.
Materialele de etanşare Gebo Seal se pot utiliza pentru apă potabilă.

De ce sunt trei feluri de materiale de etanşare 
Gebo Seal?
Cele trei feluri de materiale de etanşare TS100, 200, şi 300 sunt 
concepute pe acelaşi principiu: fiecare este material de etanşare 
anaerob pentru filete.
Vâscozitatea şi rezistenţa materialelor este însă diferită, astfel ele 
sunt destinate unor aplicaţii diferite.
În funcţie de materialele de bază şi de tehnologia de fabricaţie utili-
zate armăturile pot avea filete de calitate diferită.

Domenii de utilizare
Material de 
etanşare Gebo 
Seal

Tip material Calitate 
filet

DN  
max.

Timp de 
întărire

TS 100 Orice metal foarte 
bună

40 instantaneu

TS 200 Orice metal bună 40 în interval 
de 5-10 
minute

TS 300 Orice metal slabă 80 instantaneu

Atenţie: Timpul de întărire totală este de 24 ore.

Utilizarea materialului de etanşare Gebo Seal: 
 Înainte de utilizare agitaţi bine 

materialul de etanşare.
 Suprafaţa filetului să fie curată, 

uscată, şi degresată.
 Aplicaţi materialul de etanşare 

cel puţin pe jumătatea circum-
ferinţei filetului.

 Trebuie utilizată cantitate sufi-
cientă de material de etanşare 
pentru ca golul dintre filete să fie umplut. Înfiletarea se face în 
mod normal, cu cheie/cleşte de dimensiune adecvată.

 După aplicarea materialului de etanşare încă cca. 1 minut se mai 
poate schimba poziţia pieselor îmbinate fără ca efectul etanşant 
să fie afectat.

 Dacă se doreşte deşurubarea înbinării etanşate cu Gebo Seal 
armătura/ţeava se va roti în sens invers utilizănd cheie/cleşte 
normal. Momentul de rotaţie de desfacere este superior cu doar 
câţiva Nm celui de strângere.

 După desfacerea îmbinării etanşate cu Gebo Seal se poate 
curăţi filetul şi se poate reface îmbinarea (materialul întărit se 
poate curăţi cu un ac gros sau cu sârmă din oţel)

La refacerea îmbinării se recomandă utilizarea materialului TS 300, 
deoarece în urma deşurubării calitatea suprafeţei filetului se reduce. 


