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Emballage Vare-nr. EAN RSK-nr.

5 liter 8017050 5708923800206 4054422

10 liter 8017100 5708923800213 4054423

TÄTNINGSSYSTEM FÖR 
DRICKS- OCH BRUKSVATTEN-

INSTALLATIONER

Multiseal® Water S  
Den flytande tätningen Multiseal Water S tätar vattenläckor i dricks- och 
bruksvatteninstallationer. Vattenläckor på upp till 10 l om dagen kan avhjälpas. 
Multiseal Water S tätar alla kända material i branschen, men är särskilt väl lämpad för 
korrosionsskador i koppar och för små otätheter i andra material. Multiseal Water S 
kristalliseras i kontakt med luft. Därmed bildas en mekanisk tätning av läckagestället. 
En tätning med Multiseal är permanent och resistent mot äldning. Ämnena som ingår i 
Multiseal Water S kan också användas i livsmedelsindustrin. 

Patent-nr 4342861

Flytande tätningsmedel. 0 till 10 liter  
vatten förlust per 24 timmar

BRUKSANVISNING:
Spärra av och töm det trasiga ledningsnätet. Samla upp och mät 
innehållet för att se hur många liter som finns i det trasiga led-
ningsnätet. Stäng helt eller montera ned alla kranar och armaturer. 
Perlatorer, silar, filter och vattenmätare ska nedmonteras (om det 
finns sådana i ledningsnätet som ska tätas).
Blås igenom ledningsnätet som ska tätas med tryckluft. Stäng 
ledningsnätet under denna process, så att tryckluften kan pressas 
ut genom läckan och torka ut området. Skaka om dunken med 
Multiseal Water S ordentligt. Tillsätt den mängd Multiseal Water 
S som behövs till ledningsnätet, rent eller uppblandat med vatten 
i förhållandet 1:1, via en påfyllningspump.
Sätt ledningsnätet under tryck (5-7 bar). Multiseal Water S ska 
pressas ut i läckan för att det ska kristalliseras. Multiseal Water S 
ska förbli under tryck i minst 2 dygn. Om området vid läckan är 
mycket vått, kan härdningen förlängas med upp till 4-5 dygn. Om 
området kring  dricksvattenledningen vid läckan är helt lufttätt 
uppnår man bara en begränsad tätning. Efter avslutad tätning 
tömmer man ut Multiseal Water S och sköljer igenom lednings-
nätet ordentligt flera gånger. Ev. vattenvärmare ska vara fullstän-
digt frånkopplad från det ledningsnät där tätningen görs, medan 
den pågår. Därefter är dricksvatteninstallationen klar att användas 
igen. Skölj arbetsredskapen ordentligt med rent vatten.
Om möjligt kan du uppnå en snabbare försegling genom att 
använda en separat cirkulationspump för att ställa in en sluten 
krets med värme (värmepatron 50-60 ° C) över läckcykeln - 
använd eventuellt Unipak Heizboy. Behållaren med Multiseal ska-
kas noggrant före användning. Den önskade mängden Multiseal 
tillsätts ospädd till den etablerade kretsen. Cirkulationen över  

 

läckarkretsen måste nu upprätthållas under de förhållanden 
som beskrivs häri tills läckaget är förseglat - vanligtvis tar det 
1 dag, men det kan ta upp till 6 dagar i vissa fall. Vi rekom-
menderar att du lämnar kretsen med värme och cirkulation i 
minst 3 dagar. Efter tätning skölj kretsen noggrant med vatten. 
Kretsen kopplas sedan igen på systemet. Utrustningen som  
används för tätning - och speciellt cirkulationspumpen - spolas 
också noggrant med vatten.

Produkten kan återvinnas om den används ospädd.

Multiseal Water S ska genast tvättas bort med vatten om det 
kommer på föremål utanför rörsystemet (plattor, tvättställ etc.). 
I annat fall bildas en kristallisering som inte kan tas bort igen. 

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. 

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering: Se säkerhetsdatablad.

Sammansättning: Cellulosafibrer, färgämnen, alkalisalter och 
andra tillsatsmedel – se säkerhetsdatablad.

Blandningsförhållande: Används outspädd eller blandad med 
rent i vatten i förhållandet 1:1. Ingen löslighet med andra kemika-
lier. Temperatur- och tryckstabilt.

Hållbarhet: 
5 år från tillverkningsdatum – skyddas mot frystemperatur!

Water S

OBS!
Tätningsmedlen Multiseal Water S, Multiseal Water M och Multiseal Water L  
kan användas inom livsmedelssektorn (= dricksvatten).

VARNING!
Kan inte lösas upp i andra kemikalier. Temperatur- och tryckbeständig.  
Den härdade tätning tål temperaturer upp till 1200 °C och 15 bar tryck.

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se


