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PRODUKTBESKRIVELSE: 
MULTIPAK er en lysegrå, ikke-hærdende højviskos 
paksalve bestående af en forsæbning iblandet naturligt 
forekommende mineraler og viskositetsregulerende olier. Samtlige indholdsstoffer er tilladt som 
tilsætningsstoffer til fødevarer og lign. Godenkendt efter EN 751-2 til både DRIKKEVAND og GAS. 
 
ANVENDELSE: 
MULTIPAK anvendes sammen med pakgarn til pakning af gevindsamlinger på røranlæg for NATURGAS, 
bygas og flaskegas. Er også velegnet til drikkevandvand, damp og trykluft. Velegnet til anlæg med 
antifrostvæsker, fx ethylenglycol/vand. 
 
TEKNISKE EGENSKABER: 
MULTIPAK er godkendt til brug i forbindelse med alle tre gasfamilier og til drikkevand 
Udover sin tættende virkning letter MULTIPAK samling og senere adskillelse af rørene, da paksalven aldrig 
tørrer ud.  
MULTIPAK er ganske problemfri at anvende og meget økonomisk i brug. 
MULTIPAK er godkendt efter EN 751-2 og DIN 30660 af DVGW i tyskland. Desuden DG-godkendt til naturgas, 
bygas og flaskegas, DG-3966. Multipak kan også anvedes ved lave temeraturer, idet Multipaks frysepunkte er 
lavere end -20°C. Max. anvendelsestemperatur 130 - 140°C pga. risiko for svidning af pakgarnet. 
 
BRUGSANVISNING: 
Rengør gevindet. Påfør pakgarn jævnt og stramt i gevindets stigningsretning. 
MULTIPAK påføres derefter det pakkede gevind i jævnt og fyldigt lag, hvorefter sammenspænding straks kan 
foretages. 
Overskydende paksalve fjernes med en klud eller et stykke papir. 
 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af 
produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
 
GODKENDELSE: 
MULTIPAK er godkendt efter EN 751-2 og DIN 30660 af DVGW i tyskland. Desuden DG-godkendt til naturgas, 
bygas og flaskegas, Typegodkendelsesnummer DG-3966. Multipak kan også anvedes ved lave temperaturer, 
idet frysepunktet er mindre en -20°C 
 
 
EMBALLERING:   
   Emballage varenr. VVS-nr. RSK-nr NRF-nr LVI-nr 
50 g. tube (24 stk./krt.) 5520005 271354105 4051586 9507794 3265138 
200 g. tube (24 stk./krt.) 5520020 271354120 4051587 9507795 3265139 
300 g. bæger (12 stk./krt.) 5520030 271354130 4051588 9507796 3265140  
 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk 
 
Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer i specifikaionerne uden 
forudgående varsel. 


