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PRODUKTBESKRIVNING: 
MULTIPAK universaltätningspasta är en ljus, 
icke-härdande och krämig rörkitt som består av 
en oljeemulsion där man har blandat i naturligt förekommande mineraler. Pastan är lukt- och smakfri, 
torkar inte ut och smiter inte. Tätningspastan lämpar sig väl för anläggningar med DRICKSVATTEN, 
GAS, värme (+90 °C), lågtrycksånga (+130 °C), tryckluft (16 bar) och kylning. Levereras i 50 g tub, 
200 g tub och 300 g burk. DVGW godkänt enligt EN 751-2 för dricksvatten och gas. 
 
ANVÄNDNING: 
MULTIPAK universaltätningspasta används tillsammans med packgarn för tätning av gängskarvar på 
röranläggningar för dricksvatten, gas, lågtrycksånga, tryckluft och kylning. Lämpar sig väl för 
anläggningar med antifrostvæsker, fx ethylenglycol/vaatten. Kan inte användas för olje- eller 
bensinanläggningar. Använd istället PAKOL (Unipak-varunr. 6000025) 
 
TEKNISKA EGENSKAPER: 
MULTIPAK universaltätningspasta ger tillsammans med packgarnet fullständigt täta gängskarvar.  
Pastans smörjande egenskaper säkerställer enkel och korrekt hopsättning samtidigt som justering 
och isärtagande alltid kan ske enkelt. MULTIPAK är frostsäker och kan därför användas vid mycket 
låga temperaturer (-20°C) 
 
BRUKSANVISNING: 
Packgarn läggs jämnt och fast på gängan i hela dess längd. Garnet appliceras från röränden och i 
gängans stigningsriktning. Hur mycket garn som ska användas beror på gängans storlek och 
tolerans mellan han- och hongänga. Den inpackade gängan ska därefter täckas av ett jämnt lager 
MULTIPAK universaltätningspasta. Därefter kan rör och anslutningar kopplas ihop och anläggningen 
tas i bruk. Tätningspasta som ev. blir över ska torkas bort med en trasa eller liknande. 
Ovanstående upplysningar baseras på tester och erfarenhet. Eftersom vi inte har möjlighet att 
kontrollera användningen av produkten, rekommenderar vi att du gör en provinstallation för att vara 
säker på att produkten lämpar sig för installationen i fråga. 
 
GODKÄNNANDE: 
MULTIPAK universalrörkitt är testat och godkänt i enlighet med EN 751-2 och DIN 30660 av DVGW 
(Forschungsstelle und Technologie Centrum Wasser, Karlsruhe i Tyskland) samt av ETA Dabmark 
(tidig. Danmarks Gasmateriel Prøvning) Multipak är frostsäker och kan därför användas vid mycket 
låga temperaturer (-20)°C 
 
FÖRPACKNING:   

   Emballage varenr. VVS-nr. RSK-nr NRF-nr LVI-nr 
50 g. tub (24 stk./krt.) 5520005 271354105 4051586 9507794 3265138 
200 g. tub (24 stk./krt.) 5520020 271354120 4051587 9507795 3265139 
300 g. burk (12 stk./krt.) 5520030 271354130 4051588 9507796 3265140 

 

 

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk 


