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New TUF silicone gasket – Black
ี า
้ สด
กาวปะเก็นTUF – เนือ
ํ

ิ ค้า
Specification of the products/รายละเอียดสน


Multi-purpose silicone for general industrial and



ซิลโิ คนอเนกประสงค์สําหรับงานอุตสาหกรรมและเครือ
่ งยนต์
ทั่วไป

automotive works


Highly temperature sustainability and liquid resistance





Able to use with electronic circuit



ทนความร ้อม ความเย็นสูง ต ้านทานนํ้ ามัน
ใช ้กับงานแผงวงจรอิเล็คทรอนิคได ้ดี



Nicely infiltrate into the gaps



สามารถแทรกซึมเติมเต็มช่องว่างได ้ทุกจุด



Reduce the chances of surface slippery between meshing



ไม่กอ
่ ให ้เกิดปั ญหาการลืน
่ ไหล หรือเคลือ
่ นตัว

parts





Keep in dry under temperature 5-25 Celsius



ควรจัดเก็บในพืน
้ ทีแ
่ ห ้งภายใต ้อุณภูม ิ 5-25 องศา°C
สามารถใช ้งานได ้ภายใต ้อุณภูมต
ิ งั ้ แต่ -50 องศา°C ถึง +250



Retains good physical and electrical properties even when
used at wide range temperature of

-50°C to +250°C


Retains good properties even when exposed to bright sun

องศา°C


สีและความเงา


shine or heavy rain by changing neither color not
brightness.


Silicone will not degrade even when constantly contacted
with water or salt solution, etc. and with skin-tight seal, it
protects from chemicals and moisture



Nicely absorbs vibration and shock to prevent wear-tear.
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คงคุณภาพได ้ดีทงั ้ ในสภาพแดดร ้อนหรือฝนโดยไม่กระทบต่อ
เนือ
้ กาวจะไม่เปลีย
่ นแปลงสภาพจากการสัมผัสของนํ้ าหรือ
้ และสารเคมี
กรด จะยังคงสภาพคุณสมบัตป
ิ ้ องกันความชืน
ต่างๆได ้ดี



่ สะเทือนและการกระแทก
มีคณ
ุ สมบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการรองรับแรงสัน
เพือ
่ ป้ องกันการสึกหรอ
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Applications/วิธก
ี ารใชง้ าน
ึ และเติมเข ้าสู่
กาวปะเก็นเพิม
่ ความสะดวกยิง่ ขึน
้ ในการทํางาน เพียงทาลงบนหน ้าแปลนทีต
่ ้องการ นํ้ ายาจะแทรกซม
่ งว่างให ้เต็ม นอกจากจะชว่ ยเคลือบเพือ
ชอ
่ ป้ องกันการเกิดสนิมแล ้ว ภายหลังจากทากาวปะเก็นทิง้ ไว ้ตามระยะเวลา
ทีก
่ ําหนดนํ้ ายาจะปรับเปลีย
่ นสภาพเกิดพันธะการยึดหน ้าแปลนทีแ
่ ข็งแรง ไม่หด แตก หรือคลายตัว รวมทัง้ สามารถ
ต ้านทานการเคลือ
่ นตัวได ้ดีกว่าปะเก็นแบบทัว่ ไป
 เป็ นฉนวนไฟฟ้ าได ้ดี
้
้
 สามารถใชงานได
้ดีกบ
ั อุปกรณ์รถยนต์,เครือ
่ งใชไฟฟ้
ารวมทัง้ โลหะ,ผ ้าและพลาสติก
ื่ มต่อต่างๆในหน่วยทําความร ้อนและทําความเย็น
 จุดเชอ
ื่ แบบไม่มส
 การติดตัง้ ป้ ายชอ
ี กรูและยึดวัสดุพลาสติกเข ้ากับโลหะ
 ปิ ดผนึกหน ้าต่าง-ประตู,ข ้อต่อแก๊สและท่อต่างๆ
 เหมาะสําหรับทาปะเก็นปั ม
้ เกียร์,คอมเพรสเซอร์และปั ม
้ ลม
 สามารถใชกั้ บอุปกรณ์ยานยนต์ทวั่ ไป

Article number
ิ ค้า
รห ัสสน
89-00TUF45B85G

Description
รายละเอียด
ิ โิ คนTUF45Bขนาด85กรัม
ซล

Packing: 1pc
Box: 50pcs
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Finish
สี
ี ํา
สด

