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TUOTESELOSTE: 
Uniflon on 100 % puhtaasta teflonista (P.T.F.E.) valmistettua 
teflonnarua 

 

HYVÄKSYNNÄT: 

DIN-DVGW kaasu- ja vesiasennuksiin standardien 
EN751-3 FRp ja GRp sekä DIN 30660 (NV-5143BP0261) 
mukaisesti. 
DIN-DVGW -testattu ja hyväksytty putkien säätöön enintään 45°. 
DVGW-testattu ja hyväksytty enintään 100 bar paineelle 
testiprotokollan EN751-3 mukaisesti (testattu lämpötilassa 23 °C). 
TZW-testattu ja hyväksytty kuumalle ja kylmälle vedelle Saksan 
terveysministeriön suositusten mukaisesti. 
BAM-testattu ja hyväksytty käytettäväksi happikaasulle paineessa 30 bar ja 100 °C (käytetään yhdessä 
asennusapuaineen II-2742/2004E kanssa). 
BAM-testattu ja hyväksytty käytettäväksi nestehapelle paineessa 30 bar ja 100 °C (käytetään ilman 
asennusapuainetta II-2742/2004E). 
WRAS-listattu tuote U.K. Water Regulations Advisory Scheme -määräyksien mukaisesti käyttöön kuuman ja 
kylmän veden kanssa (Viite 0212515). 
Läpäissyt kokeen ASTM F423 höyry- ja kylmävesisykli. 
UL-listattu tiivistemateriaali 19BN Tiedosto MH26734 koskien Luonnosta 1321 käytössä asennuksiin, jotka 
käsittelevät bensiiniä, maaöljyjä, naftaa, propaania, butaania, bentseeniä, petroolia ja maakaasua (<300 psig). 

KÄYTTÖ: 
Uniflonia käytetään kierreliitosten tiivistykseen happijärjestelmissä, kaasujärjestelmissä, lämmitysjärjestelmissä, 
juomavesiasennuksissa sekä laitteissa öljyille ja bensiinille.Uniflon sopii tietysti myös hyvin muiden putkistojen 
kierreliitosten tiivistykseen. Esim. hydrauliikkaan, paineilmalle, lämmitys- ja ilmastointi, hapot, emäkset, 
liuottimet jne. Uniflon sopii suurelta osin kaikille putkimateriaaleille, kuten rauta, metallit, muovit, kuidut jne. 
Uniflonia voidaan käyttää hyvinkin hienoihin kierteisiin, koska tuote on muotoiltu teflonnaruksi 

TEKNISET OMINAISUUDET: 
Uniflon on dynaaminen tiiviste, joka säätyy tilaansa asennuksen aikana. 
Muodostaa täydellisen tiivistyksen kokoamalla P.T.F.E.:n kalvoksi tarkalleen siihen kokoon, joka kahden 
kierteen väliin vaaditaan.  
Ehdoton kemiallinen vastustuskyky kaikkein aggressiivimpia kemikaaleja, liuottimia, polttoaineita ja happoja 
vastaan. 
Pysyy toiminnallisesti vakaana lämpötilaalueella –200 °C – +240 °C. 
Tuote on syttymätön. 

KÄYTTÖOHJE: 
Aloittamalla kierteen päästä kierretään Uniflonia limittäin kierteen suuntaan. 
Tiputa 2 tai 3 tippaa asennusapuainetta suoraan erillisestä levittimestä ja voitele sitä sormella suoraan 
P.T.F.E:n päälle. Aine ei ole vaarallista ja se on biohajoavaa. 
Twineflonia levitetään vain kierteelle ja se saa peittää vain 10 - 15 mm kierteestä.  
Valmistajan ohjeet kierrosten määrästä ovat: 
1/2" putkelle 12 (hienot kierteet) – 18 (karkeat kierteet) kierrosta 
1 1/2" putkelle 16 (hienot kierteet) – 24 (karkeat kierteet) kierrosta 
Muille putkihalkaisijoille säädetään kierrosten määriä vastaavasti 
 
 
 



 

 
PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro. 
175 m jakelurasiassa (25 kpl/laatikko) 1000800 271424150 4054028 9507877 3265375 
  


