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DESCRIEREA PRODUSULUI             S.I.N.: 834-300 
Permatex® Ultra Cooper® este un produs de etansare 
garnituri monocomponent, prin vulcanizare la temperatura 
camerei, conceput pentru a asigura garnituri solide 
“formate în locaş” pentru asamblări mecanice. Acest 
material se întăreşte în contact cu umiditatea din aer 
formând o garnitură flexibilă, cauciucată siliconic. Produsul 
este rezistent în timp, la intemperii şi ciclului 
termal/şocurilor termice fără a se întări, contracta sau 
crăpa. Permatex® Ultra Cooper® este cel mai avansat 
etanşant siliconic de înaltă performanŃă şi înaltă 
temperatură pentru garnituri (până la 700°F intermitent). 
 
AVANTAJELE PE CARE LE PREZINTĂ PRODUSUL 
• RezistenŃa la temperaturi înalte 
• ProtecŃie senzori, non-corosiv 
• AderenŃa şi flexibilitate superioară 
• Înlocuieste majoritatea garniturilor tăiate   
• RezistenŃă îmbunătăŃită la uleiuri  
• Poate fi utilizat ca şi formator de garnituri sau ca şi 

îndreptar de garnituri 
• Ne-inflamabil, ne-toxic 
• Miros slab  
 
APLICAłII SPECIFICE 
• Pompe 
• Compresoare  
• Tobe/colectoare de eşapament 
• Capacele supapelor 
• Colectoare/băi de ulei  
• Carcasele termostatelor  
• Cutii de viteza 
  
INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE 
Pentru asamblări cu garnituri “formate în locaş”  
1. ÎnlăturaŃi toate produsele anterioare de pe suprafeŃele 

de contact. Pentru majoritatea materialelor este 
recomandabil Permatex® Silicone Stripper sau Gasket 
Remover. 

2. Pentru rezultate optime, curăŃaŃi şi uscaŃi toate 
suprafetele cu un solvent care nu lasă reziduri, cum ar 
fi Permatex® Brake and Parts Cleaner. 

3. TăiaŃi vârful la mărimea dorită a unui cordon cu 
diametrul de 1/16 pana la 1/4. Mărimea de 1/8 este, de 
obicei, suficientă pentru majoritatea aplicaŃiilor. 

4. ÎndepărtaŃi căpăcelul, perforaŃi tubul sau sigiliul 
cartuşului si ataşati jiclorul extensibil. 

5. AplicaŃi un cordon de silicon continuu şi egal pe una 
dintre suprafeŃe, în primul rând urmărind părŃile 
interioare ale configuraŃiei garniturii, iar pe urmă toate 
orificiile de bulon înconjurătoare ca şi în modelul de 
mai jos:  

6. AsamblaŃi părŃile imediat, cât timp siliconul este încă 
umed. SigilaŃi sau strângeŃi până la torsiunea specifică 
recomandată. 

7. Răsucirea nu va mai  fi necesară după ce produsul s-a 
întărit. 

 
Pentru asamblări ca îndreptar de garnituri 
1. RepetaŃi paşii de la 1 la 4 ca şi în secŃiunea precedentă. 
2. AplicaŃi un strat subŃire de silicon pe una dintre 

suprafeŃele ce trebuie etanşate. 
3. PlasaŃi garnitura pre-tăiată în stratul de silicon. 
4. AplicaŃi un al doilea strat subŃire de silicon pe suprafaŃa 

garniturii pre-tăiate. 
5. ÎndepărtaŃi excesul de produs şi asamblaŃi părŃile imediat. 

Notă: produsul nu este recomandat spre utilizare ca şi 
etanşant pentru garnituri frontale sau garnituri frontale 
cilindrice. 
 

InstrucŃiuni pentru PowerBead 
1. CurăŃaŃi şi uscaŃi toate suprafeŃele flanşate ce urmează să 

fie etanşate. 
2. ÎndepărtaŃi căpăcelul negru de la capătul vârfului 

extensibil. 
3. RăsuciŃi vârful extensibil o singură dată (360º) în direcŃia 

opusă acelor de ceasornic. 
4. TrageŃi de trăgaci şi aplicaŃi un cordon continuu de 

PowerBeadTM de la 1/16 până la 1/8 inci pe una dintre 
suprafeŃe. 

5. AsamblaŃi părŃile imediat cât timp siliconul este încă 
proaspăt. 

6. PresaŃi cu degetul flanşa până când produsul se prelinge 
pe dinafară. 

7. LăsaŃi să se fixeze timp de cel puŃin două ore şi răsuciŃi 
cel puŃin un sfert până la o jumătate de răsucire. 

8. Pentru rezultate optime, lăsaŃi să se întărească peste 
noapte. 

9. Pentru a închide, răsuciŃi vârful extensibil în direcŃia acelor 
de ceasornic până se închide etanş (cam o singură 
răsucire completă). CurăŃaŃi excesul de produs din vârf şi 
puneŃi la loc căpăcelul negru. 

 
Depozitarea produsului neutilizat 
1. CreaŃi un "dop de silicon" lăsând ca produsul în exces să 

se prelingă pe lângă vârful extensibil sau pe lângă vârful 
aerosolului şi să se întărească, etanşând şi protejând 
produsul rămas împotriva umidităŃii. Pentru reutilizare, 
doar înlăturaŃi produsul întărit de pe vârf. 

2. Pentru distribuitoarele PowerBeadTM, se poate depozita 
produsul rămas utilizând fie metoda prezentată mai sus 
"dop de silicon", fie utilizând căpăcelul de plastic inclus.  

 
CurăŃare 
1. ÎndepărtaŃi produsul neîntărit de pe piese sau de pe 

unelte/scule manuale cu Degresantul/CurăŃitorul Universal 
Permatex®. Dacă s-a format o crustă peste, curăŃaŃi 
stratul cu o cârpă uscată pentru a îndepărta cât mai mult 
posibil. ÎndepărtaŃi produsul rămas cu Permatex® Gasket 
Remover. 

2. CurăŃaŃi mâinile cu o cârpă uscată sau cu CurăŃitorul 
pentru mâini Permatex® Fast Orange. 

  
 
 

 
Acest document nu conŃine date exacte despre produs. 

Datele tehnice conŃinute în acest document sunt destinate, numai,  ca şi date de referinŃă ale produsului. 
Vă rugăm să contactaŃi departamentul tehnic al companiei Permatex, Inc. pentru asistenŃă şi recomandări în cazul unei aplicaŃii specifice. 

Permatex, Inc., Hartford Square North, 10 Columbus Boulevard, Hartford, CT 06106, Nr. de Telefon – (1-87 Permatex)  07/02 



 
 
PROPRIETĂłILE MATERIALULUI NEÎNTĂRIT  
                                                           Valori specifice 
Tipul de produs Chimic                 Cauciuc siliconic oxima     
Aspect                                      Pastă arămie – necurgătoare    
Miros                                                      Miros slab 
Gravitatea specifică                                   1.05 
Rata de extruziune @ 25_C,(gram/min)   >300                                  
Punctul de inflamabilitate_C(_F)           >93(>200) 
 
CARACTERISTICILE SPECIFICE DE ÎNTĂRIRE 
Permatex® Ultra Copper® de înaltă temeperatură RTV 
Silicone Gasket se întăreşte în contact cu umiditatea din 
aer. Produsul se usucă fără întărire într-o oră şi se întăreşte 
complet în 24 de ore. Timpul necesar întăririi diferă în 
funcŃie de temperatură, umiditate şi de orificii. 
 
CARACTERISTICILE MATERIALULUI ÎNTĂRIT  
Dupa 7 zile la 25ºC (77ºF), 50% umiditate relativă  
                                                               Valori specifice 
Duritate(Shore A)                                           >26  
ElongaŃie/extensiune,%*                                >350                               
RezistenŃă la întindere, N/mm2 (psi)**            >1.4           (>203) 
 
*Materialul se va întinde de 3.5 ori mai mult faŃă de lungimea sa 
iniŃială fără să se rupă. 
**ForŃa necesară pentru a rupe materialul. 
 
REZISTENłA SPECIFICĂ LA CONDIłIILE DE MEDIU 
RezistenŃa la temperatură                Valori specifice 
Continuu, °C (°F)               -59 până la 316 (-75 până la 600) 
Intermitent, °C (°F)            -59 până la 371 (-75 până la 700)     
 
RezistenŃa la solvenŃi/substanŃe chimice 
Produsul îşi menŃine proprietăŃile active în contact cu 
lichidele auto, uleiurile auto, cum ar fi uleiul de motor, 
uleiurile de transmisie, alcoolul şi soluŃiile antifreeze. Notă: 
Nu este recomandat pentru componentele care vin în 
contact cu benzina. 
 
INFORMAłII GENERALE 
Acest produs nu este recomandat pentru a fi utilizat în 
medii ce conŃin oxigen pur şi/sau în medii cu sisteme de 
oxigenare din abundenŃă şi nu ar trebui utilizat ca şi 
etanşant pentru materialele ce conŃin clor sau pentru 
alte produse puternic oxidante. 
 
Pentru o prelucrare mai sigură a informaŃiilor despre 
acest produs, consultaŃi Fişa tehnică de securitate a 
produsului (MSDS). 
 
INFORMAłII DESPRE AMBALARE 

         Fişă Tehnică Ultra Copper® Formator siliconic RTV de garnituri 
 
NOTĂ 
InformaŃiile prezentate în acest document sunt oferite numai 
pentru informare şi se presupune că sunt informaŃii de bază, 
de care se poate Ńine cont. Nu ne putem asuma răspunderea 
pentru rezultatele obŃinute, de către alte persoane, ce 
folosesc metode asupra cărora noi nu avem control. 
Permatex, Inc. în mod expres refuză să recunoască toate 
garanŃiile exprimate în mod clar sau implicit, inclusiv 
garanŃiile pentru comercializare sau certificatele de 
conformitate în scop special, provenite din vânzarea sau 
din uzul produselor Permatex, Inc. şi refuză să-şi asume 
orice răspundere pentru producerea unor pagube 
importante sau accidentale, de orice fel, inclusiv pentru 
profiturile pierdute. Acest produs ar putea fi acoperit de una 
sau mai multe brevete de invenŃie sau de cereri de brevet de 
invenŃie din S.U.A sau din străinătate. 

Codul de produs Ambalare 
81878 (101BR) 3 oz. tub, cardat 

85088 8.75 oz. PowerBead 
82046 1 oz. cartuş 

 
DEPOZITARE 
Ideal ar fi ca produsele să fie depozitate într-un spaŃiu rece, 
uscat, în recipiente închise, la temperaturi cuprinse între 8 şi 
28ºC (48 şi 82ºF), înafară de cazul când sunt etichetate 
altfel. Depozitarea optimă este la jumătatea inferioară a 
acestui domeniu de temperatură. Pentru a preveni 
contaminarea produsului neutilizat, nu puneŃi înapoi 
produsul utilizat în recipientul său original. 
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