
UWAGA: 
Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  
Pulsar MUFFLER MENDER P-808 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR MUFFLER MENDER P-808 jest doskonałą 
masą do wszystkich materiałów pracujących w bardzo 
wysokich temperaturach przekraczających +1000ºC. 
Odporny na chemikalia i spaliny. Produkt jest 
wysokotemperaturowy o bardzo dobrej przewodności 
termicznej do +1200ºC. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR MUFFLER MENDER P-808 przeznaczony 
jest do napraw uszczelnień uszkodzonych przewodów 
szamotowych, ceramicznych, metalowych, betonowych 
- doprowadzających i odprowadzających spaliny 
i ciecze. Wytrzymuje duże różnice temperatur - nie 
zmienia właściwości fizycznych przez wiele lat - 
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, chemi-
kalia i spaliny.  
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU  
Typ chemiczny: silikon 
Kolor: szary 
Gęstość: 2,1 – 2,6 [g/cm3] przy 23ºC 
Temperatura wrzenia:  +110ºC 
Temperatura zestalenia: ok. -2ºC 
Temperatura pracy: do +1200ºC 
Temperatura zapłonu (ISO 2592): nie dotyczy 
Zawartość rozpuszczalników: brak 
Magazynowanie:  do 24 m-cy w temperaturze  

poniżej +40ºC w oryginalnym opakowaniu 
 
OPAKOWANIA: 
Tubka 150 g z siatką i wyciskaczem w zestawie na 
skinie. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Przed naniesieniem masy powierzchnie należy 
dokładnie oczyścić z brudu, rdzy oraz innych 
zanieczyszczeń. Naprawianą powierzchnię dokładnie 
wyczyścić szczotką drucianą i usunąć rdzę papierem 
ściernym, następnie przetrzeć mokrą szmatką. Na tak 
przygotowane podłoże nałożyć niewielką ilość masy  
i równomiernie rozprowadzić np. szpachelką. 
W przypadku większych uszkodzeń takich jak 
pęknięcia, dziury należy na pierwszą warstwę masy 
nałożyć żaroodporną siatkę dołączoną do kompletu 
i odczekać do lekkiego przeschnięcia, a następnie 

nanieść drugą warstwę masy. Jeżeli to będzie 
konieczne operację można kilkakrotnie powtarzać. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt drażniący. PULSAR MUFFLER MENDER 
P-808 działa drażniąco na oczy i skórę. Nosić 
odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochrony 
oczu/twarzy. Nie spożywać. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. 
 
Kod produktu: 
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