
UNIPAK PAKSALVE 

 

 

 
PRODUKTBESKRIVELSE: 

UNIPAK paksalve er en grå, højviskos paksalve bestående af en forsæbning iblandet naturligt forekommende mineraler og 
viskositetsregulerende olier og vand. Samtlige indholdsstoffer er tilladt som tilsætningsstoffer til fødevarer og lign. 

ANVENDELSE: 

UNIPAK paksalve anvendes sammen med pakgarn til pakning af gevindsamlinger på røranlæg for koldt og varmt vand samt 
lavtryksdamp. 

TEKNISKE EGENSKABER: 

UNIPAK paksalve giver sammen med pakgarn fuldkommen tætte gevindsamlinger, tillige med at samling og senere adskillelse lettes. 
Anvendelse af UNIPAK paksalve giver - i modsætning til fx. gevindtape - desuden stor fleksibilitet i forbindelse med justering af 
rørsamlingerne, idet de forbliver tætte ved tilbageskruning. 

BRUGSANVISNING: 

Pakgarn påføres gevindet jævnt og tæt i sammenskruningsretningen i dets fulde udstrækning. Dernæst påsmøres hele det pakkede 
gevind en passende mængde UNIPAK paksalve i et jævnt lag, hvorefter sammenspænding straks kan foretages og anlægget tages i 
brug. Evt. overskydende paksalve aftørres med klud ell. lign. 

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales 
prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 

FORSØG: 

Dansk Teknologisk Institut har ved flere lejligheder testet UNIPAK paksalve. 
Det har derigennem vist sig, at der ved samling af gevindrør/fittings med UNIPAK paksalve og pakgarn kan opnåes rørsamlinger, der 
er tætte ved op til 140 °C og 8 bars tryk. 
Undersøgelser har også vist, at UNIPAK paksalve ikke influerer på vandkvaliteten. 

 

EMBALLERING:   
    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. 

65 g. plasttube (24 stk./krt.) 5000006 271351003 4051317 9507804 

65 g. plasttube (200 stk./krt.) 5000007 271351003 4051317 9507804 

250 g. plasttube (48 stk./krt.) 5000025 271351025 4051315 9507805 

360 g. plastbæger (48 stk./krt.) 5000036 271351036 4051318 9507803 

4 kg. spand   5000400 271351040 4051319 9507802 

1 stk. GDS-sæt dk tekst (48 stk./krt.) 5008800 271351103 - 9507807 

1 stk. GDS-sæt sv/fi tekst (48 stk./krt.) 5030800 - 4051175 - 
 

 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD 
 

 

http://www.unipak.dk/DK/produkter/paksalve/
http://www.unipak.dk/DK/sikkerhedsdata/Unipak Paksalve DK.pdf

