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PRODUKTBESKRIVNING: 
Unigarn tätningsgarn av lin är en ren naturprodukt vilken är 

framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, 

som hämtas från linplantans stjälk. 3-tråds, grovt tätningsgarn är 

framställt av kortfibrigt lin och levereras otjärat eller tjärat. 

 
ANVENDNING: 
Unigarn är tillsammans med tätningsmedel väl lämpat för tätning 

av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel 

täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att 

använda. 3-tråds tätningsgarn används för tätning av glaserade 

muffrör eller gjutjärnsmuffrör. 

 
TEKNISKA EGENSKAPER: 
Vid höga temperaturer (>140°C) finns risk för svedning av linfibrerna. 

 
BRUKSANVISNING: 

Tätningsgarn påförs gängan tätt och jämnt lindat i sammanskruvningsriktningen i dennas fulla längd. Sedan 
påsmörjes hela den lindade gängan en lämplig mängd tätningsmedel i ett jämnt skikt, och kort därefter kan 
ihopskruvning ske och anläggningen tas i bruk. 

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över 
användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den 
önskade installationen. 

 

Förpackning:   

   Emballage Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 

80 g. spole (10/360 stk./krt.) 1500850 271302008 4054111 9507851 3265042 

80 g. spole i dispenser (1/125 stk./krt.) 1500820 271302508 4054138 9507899 3265071 

100 g. nøgle (8/80 stk./krt.) 1500950 271303010 4054112 9507853 3265072 

100 g. dukke i pose (10 kg/krt.) 1500210 271301010 4054113 9507861 3265061 

200 g. dukke i pose (10 kg/krt.) 1500220 271301020 4054114 9507862 3265062 

500 g. dukke i pose (10 kg/krt.) 1500250 271301050 4054110 9507863 3265044 

1 kg. dukke i pose (10 kg/krt.) 1502100 271301100 4054109 9507864 3265046 

100 g. dukke (50 kg/sæk) 1500010 271301510 4054113 9507854 3265036 

200 g. dukke (50 kg/sæk) 1500020 271301520 4054114 9507855 3265037 

500 g. dukke (50 kg/sæk) 1500050 271301550 4054110 9507856 3265038 

1 kg. dukke (50 kg/sæk) 1500100 271301600 4054132 9507857 3265039 

Holder til 80 g spole (1/240 stk./krt.) 1500801 271307008 4054120 9507852 3265052 

3-slået tjæret pakgarn (ca. 50 kg/sæk) 1500300 271313005 4054326 9507946 3265066 

3-slået utjæret pakgarn (ca. 45 kg/sæk) 1500301 271311005 4054318 9507947 3265067 

 

 


