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ÖZELLİKLER:
Hylomar teknik olarak gelişmiş, kalıcı plastik 
polyester-üretan dolgu macundur. Dolgu macunu, tüm 
endüstriyel yakıtlar, yağlar, su ve tuzlu su, hava, türbin 
ve pistonlu motor yanma ürünleri, su, su / glikol ve 
metanol harmanları, petrol ve sentetik ester bazlı 
yağlama yağları, dizel ve gazyağı sıvıları dahil olmak 
üzere çok çeşitli sıvılara (Avtur ve Avcat) ayrıca 
florokarbon soğutucuları karşı dayanıklıdır. Hylomar 
-50°C ile +250°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır, 
sızdırmazlık yüzeylerini ve dişli parçaları sızdırmaz 
hale getirmek için kullanılabilir.

Hylomar metalden metale ve plastikten plastiğe etkili 
bir şekilde sızdırmazlık sağlamak için uygundur. Tipik 
uygulamalar, 
Su ve yağ pompaları
Enstrüman muayene kapağı
Silindir başlıkları ve yağ tavaları
Önceden hazırlanmış contaların kaplaması
Dış yüksek gerilim devre kesicileri için motorların ve 
hava sızdırmaz contası
Dış alan ve yüksek voltajlı devre kesici için motor ve 
giriş manifoldlarının havanın etkilerine karşı 
sızdırmazlık sağlar 
Zamanlama kapağı
Yağ pompalarına bağlantı noktaları
Dişli ve anahtar gövdesi bileşenleri
İpliklerin sızdırmazlığı
Hylomar gaz türbinleri, su soğutmalı jeneratörler ve 
turbo vakum sistemlerinin montajında da başarıyla 
kullanılmıştır. Ürün, yüksek sıcaklıklarda uçucu madde 
izleri ile bakır, gümüş, vb. üzerine leke yapmaz ve bu 
nedenle, anahtar mekanizmalarına yakın yerlerde 
eklemler ve dişler için uygundur. Hylomar, metaller 
veya diğer maddelerle kimyasal olarak bağlanmaz. 
Metalden metal uygulamalarına olduğu kadar conta 
giydirmesi kadar uygundur.



TEKNİK BİLGİLER:

Hylomar            L            M           H

Kaplama Gücü                           0.015 mm                     0,03 mm                    0,09 mm

Maks. Yüzey Finish                      2.0 µm                        3,0 µm                        3.5 µm  

80 ml yeterlilik                             2.25 m²                       1,36 m²                       0.67 m²          

Kurutulduktan sonra
ürün kaplama

2 mg/cm² 4 mg/cm² 12 mg/cm²
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Sızdırmazlık yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Ürünün her iki yüzeyine ince, eşit bir 
kaplama uygulayınız ve çözücünün buharlaşmasına izin veriniz. Daha sonra bileşenler 
monte edilebilir. Hylomar kalıcı olarak plastik olduğundan, sızdırmazlık yüzeylerine 
sızdırmazlık maddesi uygulandıktan hemen sonra bileşenleri monte etmek gerekli değildir. 
Hylomar M'nin özellikleri nedeniyle, monte edilen bileşenlerin tekrar sıkılması gerekebilir.  
Cıvata yükü için, gerekli torku sıkınız, sızdırmazlık maddesinin birkaç dakika oturmasını 
bekleyiniz, ardından tekrar sıkınız. Hylomar, parçalara ayrılmış bileşenlerden asetona 
batırılmış bir bezle ovularak temizlenebilir. Ürünün kazınmasına gerek yoktur.


