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Nonfood Compounds
Program Listed (P1)

Tiivisteet
Tiivisteaineet 

ULTRA BLACK TIIVISTESILIKONI        
Permatex® Ultra Black Tiivistesilikoni täyttää 
autovalmistajien silikonitiivisteille asettamat korkeat 
vaatimukset mahdollistaen pidempien takuuaikojen 
säilymisen. 
•  Kuivuu nopeasti joustavaksi silikonitiivisteeksi
• Turvallinen sensoreille, hajuton, ei aiheuta korroosiota 
• Vastaa suoritusarvoiltaan OE -silikonitiivisteitä 
• Säilyttää erittäin korkeat joustavuus- ja öljynkesto-
arvonsa koko käyttöajan patentoidun tartunta 
menetelmän ansiosta 
• Lämmönkesto: –54 ºC – +260 °C
• Kestää tärinää sekä korjaamonesteitä
• OEM-spesifioitu. 
Tyypillisiä käyttökohteita: Venttiilikannet, öljypohjat, 
imusarjantiivisteet, jakopäänkotelot ja vaihteistokotelot.

ULTRA GREY TIIVISTESILIKONI  
Permatex® Ultra Grey Tiivistesilikoni korkeaan 
puristukseen ja voimakkaasti täriseviin kohteisiin, 
jotka vaativat ainutlaatuisen RTV-tiivisteen. 
•  Ylittää autonvalmistajien asettamat suoritus-
kykyvaatimukset 
•  Turvallinen sensoreille, hajuton, ei aiheuta 
korroosiota 
•  Erinomainen öljynkesto 
•  Taatusti vuotamaton 
•  Lämmönkesto: –54 ºC – +260 °C
•  Kestää tärinää sekä korjaamonesteitä
•  OEM-spesi�oitu. 
Tyypillisiä käyttökohteita: Venttiilikannet, öljypohjat, 
imusarjantiivisteet, vaihteistokotelot, vesipumput ja 
termostaattikotelot.

ULTRA COPPER TIIVISTESILIKONI 
Permatex® Ultra Copper Tiivistesilikoni on kehitetty 
kohteisiin missä korkeat lämpötilat eivät salli tavallisen  
tiivistesilikonin käyttöä.
• Edistyksellisin tarjolla oleva korkeiden lämpötilojen 
nykyteknologian RTV-tiivistesilikoni 
• Turvallinen sensoreille, hajuton, ei aiheuta korroosiota 
• Ensiluokkainen tartuntakyky 
• Kolminkertainen öljynkestokyky verrattuna 
perinteisiin silikoneihin. Kahdeksan kertaa joustavampi
kuin leikatut tiivisteet
• Lämmönkesto: –54 ºC – +371 °C
• Kestää tärinää sekä korjaamonesteitä
• OEM-spesi�oitu. 
Tyypillisiä käyttökohteita: Pakosarjat, venttiilikannet, 
öljypohjat, jakopäänkotelot, vesipumput ja 
termostaattikotelot.

ULTRA BLUE TIIVISTESILIKONI  
Permatex® Ultra Blue Tiivistesilikoni on kehitetty 
vastaamaan tämän päivän teknologian tarpeisiin.
• Turvallinen sensoreille, hajuton, ei aiheuta 
korroosiota 
• Erinomaiset öljyn- ja liikkeenkestoarvot. Kahdeksan 
kertaa korkki/komposiittitiivistettä joustavampi; 
kolminkertainen öljynkestokyky verrattuna 
perinteisiin silikoneihin
• Lämmönkesto: –54 ºC – +260 °C
• Kestää tärinää sekä korjaamonesteitä
• OEM-spesi�oitu
Tyypillisiä käyttökohteita: Venttiilikannet, öljypohjat, 
jakopäänkotelot ja vaihteistokotelot.

Nro: 26-35005, 80 ml
EAN 8410410350053

ME:12
 

KIRKAS SILIKONI  
Yleiskäyttöinen kirkas silikoni ulko- ja sisäkäyttöön. 
Tiivistää, liimaa, korjaa ja kunnostaa mm. lasia, 
metallia ja muovia
• Suojaa ja korjaa sähköjohtoja ja -liitäntöjä
• Voidaan käyttää pysty ja vaakapinnoille
• Vedenpitävä ja joustava
• Lämpötilankesto  –59 ºC – +204 °C
• Kestää öljyä, vettä, sääoloja, tärinää ja rasvaa
Tyypillisiä käyttökohteita: Tuulilasin ja ovien 
tiivisteet, sähköliitokset, saumaukset ja tiiviste-
nauhat. Ei suositella moottorin tiivistämiseen.

Nro: 26-35552, 80 ml
EAN 8410410355522

ME:12 

MUSTA SILIKONI  
Yleiskäyttöinen musta silikoni ulko- ja sisäkäyttöön.
Tiivistää, liimaa, korjaa ja kunnostaa mm. lasia, 
metallia ja muovia
• Suojaa ja korjaa sähköjohtoja ja -liitäntöjä
• Voidaan käyttää pysty ja vaakapinnoille
• Vedenpitävä ja joustava
• Lämpötilankesto  –62 ºC – +232 °C
• Kestää öljyä, vettä, sääoloja, tärinää ja rasvaa
Tyypillisiä käyttökohteita: Tuulilasin ja ovien 
tiivisteet, sähköliitokset, saumaukset ja tiiviste-
nauhat. Ei suositella moottorin tiivistämiseen.

Nro: 26-35562, 80 ml
EAN 8410410355621

ME:12 

Nro: 26-35015, 80 ml
EAN 8410410350152

ME:12 

Nro: 26-35035, 80 ml
EAN 8410410350350

ME:12 Nro: 26-35025, 80 ml
EAN 8410410350251

ME:12
 

MUSTA SILIKONI  
Yleiskäyttöinen musta silikoni ulko- ja sisäkäyttöön.
Tiivistää, liimaa, korjaa ja kunnostaa mm. lasia, 
metallia ja muovia
• Suojaa ja korjaa sähköjohtoja ja -liitäntöjä
• Voidaan käyttää pysty ja vaakapinnoille
• Vedenpitävä ja joustava
• Lämpötilankesto 
• Kestää öljyä, vettä, sääoloja, tärinää ja rasvaa
Tyypillisiä käyttökohteita: Tuulilasin ja ovien 
tiivisteet, sähköliitokset, saumaukset ja tiiviste
nauhat. Ei suositella moottorin tiivistämiseen.

Nro: 26-35562, 80 ml
EAN 8410410355621

KIRKAS SILIKONI  KIRKAS SILIKONI  
Yleiskäyttöinen kirkas silikoni ulko- ja sisäkäyttöön. Yleiskäyttöinen kirkas silikoni ulko- ja sisäkäyttöön. 
Tiivistää, liimaa, korjaa ja kunnostaa mm. lasia, Tiivistää, liimaa, korjaa ja kunnostaa mm. lasia, 
metallia ja muoviametallia ja muovia
• • Suojaa ja korjaa sähköjohtoja ja -liitäntöjä
• • Voidaan käyttää pysty ja vaakapinnoille
• • Vedenpitävä ja joustava
• • Lämpötilankesto 
• Kestää öljyä, vettä, sääoloja, tärinää ja rasvaa• Kestää öljyä, vettä, sääoloja, tärinää ja rasvaa
Tyypillisiä käyttökohteita: Tuulilasin ja ovien Tyypillisiä käyttökohteita: Tuulilasin ja ovien 
tiivisteet, sähköliitokset, saumaukset ja tiivistetiivisteet, sähköliitokset, saumaukset ja tiiviste
nauhat. Ei suositella moottorin tiivistämiseen.

Nro: 26-35552, 80 ml
EAN 8410410355522EAN 8410410355522



M A D E  F O R  T H E  P R O F E S S I O N A L ®

Tiivisteet Liimat & 

(P1)
(132542)

Nonfood Compounds
Program Listed THE RIGHT STUFF TASOTIIVISTE

Permatex® Right Stuff® muodostaa kestävän ja 
vuotamattoman tiivisteen hetkessä. Right Stuff® on 
valmistettu käyttämällä viimeisintä elastomeeriku-
miteknologiaa. Right Stuff® ”ei pullahda tasopinto-
jen välistä” ja toimii näin ollen paremmin kuin 
perinteiset leikatut  tiivisteet. Seuraavien autonval-
mistajien hyväksymä: GM, Ford, Daimler Chrysler ja 
Mercedes-Benz. 
• Luotettava tiivistys minuutissa
• Kestää jatkuvia –60 ºC – +232 °C lämpötiloja ja 
ajoittaista lämpöä +260 ºC  saakka 
• Kestää yleisempiä nesteitä, kuten öljyjä, jäähdytin-
nesteitä ja automaattivaihteistoöljyjä (ATF)
• Suojaa tärinästä ja lämpölaajenemisesta 
aiheutuvilta vuodoilta
• Turvallinen sensoreille

Nro: 26-35043, 212 g  ME: 6
EAN 8410410350435 

 

FORM A GASKET No. 2
Leikattujen tiivisteiden ja metallitiivisteiden 
varmistamiseen, hitaasti kuivuva ei kovetu.
• Mahdollistaa tarvittaessa osien helpon purkamisen
• Lämpötilojen kesto -54 – + 205 °C
• Kestää yleisiä korjaamonesteitä ja polttoaineita
• Kohteisiin, jossa tiiveys on tärkeämpää kuin 
tartuntakyky
Tyypillisiä käyttökohteita: venttiilikannen tiivisteet, 
öljypohjan tiivisteet.

Nro: 26-800161, 80 ml
EAN 5060193092355

   ME:12
 

AVIATION FORM A GASKET No. 3
TIIVISTYSAINE
Aviation Form-A-Gasket tiivisteneste on hitaasti kuivuva, 
kovettumaton, siveltimellä levitettävä tiivisteliima.
• Hyväksytty sekä lentokone-, ettäautopuolen sovelluksiin
• Lämpötilojen kesto -54 – + 205 °C
• Soveltuu koneistettujen pintojen tiivistämiseen myös 
ilman leikattua tiivistettä
• Kestää bensiiniä, öljyä ja voiteluaineita
Tyypillisiä käyttökohteita: Pienivälyksiset koneistetu pinnat, 
letkujen tiivistämiseen,leikattuihin ja metallisiin tiivisteisiin.

Nro: 26-35572, 118 ml
EAN 8410410355720

    ME: 8
 

5 MIN. YLEISKÄYTTÖINEN EPOKSILIIMA  
Yleiskäyttöinen 2-komponentti epoksiliima helppokäyttöi-
sessä kaksisylinterisessä ruiskussa. 
•  Kestää yleisimpiä nesteitä
•  Kristallinkirkas / väritön
•  Kovettuu 5 minuutissa
•  Pysyvä lujuus jopa 3400 PSI
•  Voidaan työstää mekaanisesti kovettumisen jälkeen 
(24 tuntia)
•  Käyttölämpötila -51 °C –  +82 °C
•  Paineen kesto 234 bar
Tyypillisiä käyttökohteita: Täyttää halkeamia ja liimaa mm. 
keramiikkaa, kromia, kangasta, lasikuitua, lasia, kovaa 
muovia, metallia ja kumia.

Nro: 26-35232, 25 ml
EAN 8410410352323

ME:12 

4 MIN. KEMIALLINEN METALLI  
2-komponenttinen käsin muovattava kittityyppi-
nen epoksitanko. Kaksi eriväristä komponenttia 
yhdessä tangossa. Yhteen hierottaessa muodostaa 
tasaisen värin, mikä osoittaa selkeästi täydellisen
sekoittumisen.
•  Poistaa hitsaus- ja juotostarpeen
•  Kiinnittyy neljässä minuutissa ja on käyttövalmis 
30 minuutissa
•  Väri tummanharmaa
•  Kovettunut aine mekaanisesti työstettävissä, 
voidaan mm. porata, hioa, kierteyttää sekä viilata
•  Kestää vettä ja liuottimia
•  Voidaan käyttää kosteisiin tai vuotaviin kohteisiin
•  Käyttölämpötila -40°C – +176°C
•  Paineen kesto 234 bar
Käyttökohteita: Liittää kovia aineita kuten alumiini, 
messinki, kromi, kupari, rauta, ruostumatonteräs, 
teräs. Voidaan käyttää moottorilohkon, vaihteiston 
kuoren, vetopyörästön koteloiden, imusarjan yms. 
metalliosien halkeamien korjaukseen.

5 MIN. MUOVIHITSAUS  
2-komponentti epoksiliima erityyppisten materiaalien 
toisiinsa liittämiseen ja liitossaumojen täyttämiseen. 
Muodostaa vahvan ja pitkäikäisen liitoksen useimpiin 
muoveihin, komposiitteihin, keramiikkaan ja puuhun.
•  Nopeasti kuivuva, hyytelöityy 5 – 6 minuutissa ja kiinnittyy  
kiinteästi 9 – 10 minuutissa
•  HUOM: Ei liitä useimpia PE- tai PP-muoveja
•  Liittää kovia ja pehmeitä muoveja soveltuviin pintoihin
•  Ei vaadi pohjustamista, asettuu viidessä minuutissa 
huoneen lämmössä
•  Kermainen koostumus
•  Täyttää 3 mm aukkoja, ei kutistu
•  Täysin vedenkestävä ja hyvä kemikaalien kesto
•  Käyttölämpötila -51°C – +121°C
•  Paineen kesto 234 bar
Käyttökohteita: Halkeamien ja kolojen täyttö. Kiinteiden 
materiaalien liittäminen mm. ABS, akryyli, lasikuitu, lasi, 
PVC, teräs, vinyyli ja puu. 

Nro: 26-35202, 56 g                       EAN 8410410352026ME:12 

Nro: 26-35222, 25 ml
EAN 8410410352224

ME:12 

AVIATION FORM A GASKET No. 3
TIIVISTYSAINE
Aviation Form-A-Gasket tiivisteneste on hitaasti kuivuva, 
kovettumaton, siveltimellä levitettävä tiivisteliima.
• Hyväksytty sekä lentokone-, ettäautopuolen sovelluksiin
• Lämpötilojen kesto -54 – + 205 °C
• Soveltuu koneistettujen pintojen tiivistämiseen myös 
ilman leikattua tiivistettä
• Kestää bensiiniä, öljyä ja voiteluaineita
Tyypillisiä käyttökohteita: Pienivälyksiset koneistetu pinnat, 
letkujen tiivistämiseen,leikattuihin ja metallisiin tiivisteisiin.

Nro: 26-35572, 118 ml
EAN 8410410355720
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Palvelua parhaissa merkeissä

Nonfood Compounds
Program Listed (P1)

(1345526)

Kierrelukitteet
Anaerobiset kierrelukitteet  

Fast Orange -käsien puhdistusaine
Vedettömään käsienpuhdistukseen

KESKILUJA KIERRELUKITE, SININEN
Autonvalmistajien suosittelema yleiskäyttöön 
suunniteltu kierrelukite.
• Soveltuu erityisesti 6 - 20 mm kierteille
• Estää tärinästä johtuvan löystymisen
• Erinomainen kemikaalien kesto
• Suojaa kierteet korroosiolta
• Purettavissa käsityökaluilla

LUJA KIERRELUKITE, PUNAINEN
Suunniteltu kierteytettyjen osien kuten pulttien, 
ruuvien ja muttereiden pysyvään lukitukseen.
• Kasvattaa osien kiinnityslujuutta 3000 PSI:n asti
• Korvaa vanhanaikaiset mekaaniset lukitusmene-
telmät
• Estää tärinästä johtuvan löystymisen
• Erinomainen kemikaalien kesto
• Suojaa kierteet korroosiolta
• Irrottaminen vaatii lämmittämistä tai 
erikoistyökaluja
Tyypillisiä käyttökohteita: Metalliset pysyvästi 
kiinnitettävät kierteytetyt liitokset.

• Biohajoava
• Bensiini- ja liuotinvapaa 
• Ei sisällä hiertymiä ja haavoja ärsyttäviä kovia 
kemikaaleja, mineraaliöljyjä tai ammoniakkia
• Aito, raikastuoksuinen sitrus toimii puhdistajana 
• Sisältää runsaasti ihonhoitoaineita mm. aloe, lanoliini, 
glyseriini ja jojoba 
• Hienojakoiset rakeet aikaansaavat hellän 
syväpuhdistuksen vaikeimpaankin likaan 
• Käytetään kuiviin käsiin ja pyyhitään pyyhkeeseen tai 
huuhdotaan  vedellä

Soveltuu erinomaisesti myös tekstiili- ja kaakelipintojen 
puhdistukseen, lemmikkieläinten hajunpoistoon sekä useisiin 
muihin kotitalouden puhdistuskohteisiin. Poistaa hartsin, öljyn, 
rasvan, tervan, noen, mullan, musteen, epoksin, maalin, kitin, 
tiivisteen ja liiman.

Nro: 26-27111,  10 ml
EAN 8410410271112

ME:12 

Nro: 26-35404, 3,80 L
EAN 8410410854051

ME: 4

Nro: 89516, 1 kpl (48 x 3,8 L)    

26-LUETTELO 2013    

Nro: 26-35304, 440 ml
EAN 8410410354044

   ME: 6

Nro: 26-24211, 10 ml
EAN 8410410242112

ME:12 

• Sisältää runsaasti ihonhoitoaineita mm. aloe, lanoliini, 

Soveltuu erinomaisesti myös tekstiili- ja kaakelipintojen 
puhdistukseen, lemmikkieläinten hajunpoistoon sekä useisiin 
muihin kotitalouden puhdistuskohteisiin. Poistaa hartsin, öljyn, 
rasvan, tervan, noen, mullan, musteen, epoksin, maalin, kitin, 

Orange -käsien puhdistusaine

Soveltuu erinomaisesti myös tekstiili- ja kaakelipintojen 
puhdistukseen, lemmikkieläinten hajunpoistoon sekä useisiin 
muihin kotitalouden puhdistuskohteisiin. Poistaa hartsin, öljyn, 




