
VIRAX műszaki leírás 

VIRAX FILETFIX III(légmentes gyanta) 

  Szakembereknek gyártott termék 

Víz/légmentes záródású termék, melegvízzel, hidegvízzel, levegővel és folyékony gázokkal, 

petróleumos termékekkel érintkező menetes csőkötések részére.  

- Megfelel a Gaz de France terhelési füzetének 

- WRC ivóvíz engedély 

- DVGW gázengedély (NG-5146BN0170)* 

- A TRGI 86/96 szabványnak megfelelő, bevezetésen kívül  

- Megfelel az európai szabványnak EN 751-1 H osztály 

Leírás: 

A Virax Filetfix® III gyorsan polimerizálódó légmentes gyanta, amely folyadékot vagy gázt 

szállító csőkötések részére lett kifejlesztve. 

Megfelel a Gaz de France CERUG-MC2-AL/AP/No 5758 terhelési füzetében az ISO 7-1 

szabványnak megfelelő csavarmenetek részére (kúpos/hengeres és kúpos/kúpos). 

A hatóideje megengedi, hogy összeillessze a darabokat illetve tartósságot biztosít azonnali 

nyomásra, így a Filetfix® III előnyösen helyettesít más légmentes záródású eszközöket. 

Könnyen szétszedheti ezeket az összeillesztéseket klasszikus szerszámokkal. 

 Tárolás: 

A termék a flakonon jelzett lejárati időpontig használható fel. A termék élettartama a 

tárolásától függ, az eredeti csomagolásban 5-25oC között kell tárolni; a nem megfelelő tárolási 

feltételek megrövidítik a termék élettartamát. 

 Higiénia és biztonság: 

Az első használat előtt ajánljuk, hogy tanulmányozza a biztonsági adatlapot a www.virax.com 

oldalon. 

 Használati utasítás: 

A Filetfix® III-at tiszta, száraz és zsírtalanított felületen kell használni. Ezért szárító oldószer 

– mint az aceton használatát javasoljuk -. A terméket összeillesztéskor a flakon segítségével 

közvetlenül a menetre alkalmazhatjuk. Amikor nagy mennyiség, vagy pontos alkalmazás 

javasolt, egy lerakási szisztéma kialakítását ajánljuk. Az összeillesztett részeket meg kell 

szorítani egy szerszám segítségével, a szakma szabályainak megfelelő nyomatékkal (vagy 

párban férfi/nő). 

Figyelem: a már kész csőkötéseket nem szabad mozgatni (szó szerint: ”nem szabad új 

kényszerítéseket hozni a már kész csőkötéseken”). 

 Figyelem: 

A polimerizáció után nem szabad manipulálni, mozgatni a csőkötéseket. 

Nem szabad a légmentes gyantát oxigénnel és gőzzel érintkező összeillesztések esetében. 

A Filetfix® III semmi esetre sem pótolhatja a menetes csőkötések hibáit. 

A melegvíz bevezetésére használ sárgaréz csőkötések esetén csináljon előzetes próbákat. 

Megjegyzés: A réz és rézötvözetek esetében gyorsabb a polimerizáció. 

A kezeletlen (oxidált) vagy a kezelt felületek így a horgany esetében, lassúbb a polimerizáció. 

A jelentős játék (mozgástér) lassítja vagy akadályozza a poimerizációt. 

http://www.virax.com/


VIRAX műszaki leírás 

Maximális felhasználási hőmérséklet (polimerizáció után) 

Adott értékek standard felhasználáshoz: 

Max. játéktér: 0,3mm 

Szobahőmérsékleten (20oC)  

Nyomás < 7 bar 

 

  Víz Gáz, szénhidrogén 

Természetes kötés 

férfi/nő 
T 1≤1” 1”< 2 ≤2” 2”< 3 ≤4” 1<2” 2 ≥2” 

acél/acél 5’ 130 oC 130 oC 100 oC 70 oC 
Tanulmá-

nyozzuk 

rézötvözet/rézötvözet 3’ 130 oC 70 oC 
Tanulmá-

nyozzuk 
70 oC 

Tanulmá-

nyozzuk 

rézötvözet/acél vagy 

különböző fém 

összeillesztések 

3’ 100 oC 70 oC 
Tanulmá-

nyozzuk 
70 oC 

Tanulmá-

nyozzuk 

inox/inox 10’ 130 oC 70 oC 
Tanulmá-

nyozzuk 
70 oC 

Tanulmá-

nyozzuk 

acél/réz 3’ 130 oC 70 oC 
Tanulmá-

nyozzuk 
70 oC 

Tanulmá-

nyozzuk 

 (Nous consulter= mi tanulmányozzuk, tanulmányozandó) 

T = pihentető idő 

A polimerizáció utáni minimum üzemhőmérséklet: -55 oC. 

Megjegyzés: burkolt fém esetében a pihentető idő 5 perctől.  

Ezeken a standard felhasználási feltételeken kívül a polimerizáció eltérő lehet. 

Tanulmányozzuk. A polimerizáció 24 óra után teljes. 

- 1” összeszerelt acél/acél cső szobahőmérsékleten (20oC 7 bar-os nyomással 2 óra 

múlva üzembe állítható) 

- 2”-tol kezdve a FILETFIX III-at a férfi/női (külső/belső meneten) is alkalmazni 

kell. 

Figyelem: 

A polimerizáció ideje minden alkalommal megduplázódik, amikor a felhasználási 

hőmérsékletet 8 oC-ra csökkentjük. 

A polimerizáció csak 5 oC-tól történik meg. 

A FILETFIX III egyetlen esetben sem használható a menetes csőkötés hibáira! 

Ne használjuk műanyag csőkötésekre. 

A mellékelt információk és tanácsok a tapasztalatainkra épülnek és pontosnak tartjuk azokat. Ezért nem tudunk sem garanciát, sem 

felelősséget vállalni ami a pontosságokat illeti és nem tudunk egyetlen mellékelt nyilatkozatot sem adni, ami garanciális és felelősségi 

nyilatkozatot tartalmaz. Minden esetben tanácsoljuk, hogy valamely termék használata előtt a vásárlók teszteljék azt, azért, hogy saját 
megelégedésükre meggyőződjenek arról, hogy a termék a munkájukhoz kellő feltételekkel megfelel a szükségleteiknek. 

 A FILETFIX, a Virax és a Virax lógója bejegyzett védjegyek. 

Az ellenőrzés dátuma: 2003. szeptember. 
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