
 

  

 www.radialsolutions.ro  +40 314 387 139 
 

 

 office@radialsolutions.ro  +40 744 163 709 

    

 

1/1 

FIȘĂ TEHNICĂ 
Sealing PLUG 

 

Descriere  Avantaje 

BeSealed SEALING PLUG este conceput 

special pentru a etanșeiza găurile distanțierelor 

de cofrare. SEALING PLUG este ușor de instalat 

printr-o singură mișcare (timp de instalare = 1 

secundă) și nu necesită finisare sau alt tratament 

după instalare. 

Patentul BeSealed SEALING PLUG este format 

dintr-un corp dur, rezistent la impact și la 

presiune și un corp de etanșare expandabil în 

contact cu apa. 

BeSealed SEALING PLUG garantează o sigilare 
etanșă și rezistentă la presiune a găurilor 
distanțierilor realizați din PVC, fibrociment sau 
oțel. 

 • Corpul dur garantează o rezistență la presiune 

până la 6 bari. 

• Corpul expandabil garantează o etanșare 100% 

până la 6 bari. 

• BeSealed SEALIN PLUG se folosește rapid și 

ușor. 

• Instalarea se face dintr-o singură mișcare (timp 

de instalare = 1 secundă), utilizând un ciocan. 

• Instalarea greșită este imposibilă, grație 

sistemului inteligent de etanșare. 

• Nu necesită finisare sau alt tratament după 

instalare. 

   

Instalare   

    
PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3 PASUL 4 

Îndepărtați toate resturile 

de beton rămase în gaura 

distanțierului. 

Poziționați manual dopul 

de etanșare în gura 

distanțierului. 

Fixați dopul cu un ciocan, 

până când acesta pătrunde 

complet în distanțier. 

Nu necesită finisare sau 
alte tratamente după 

montaj. 

   

Date tehnice   

Potrivit pentru distanțiere din PVC, fibrociment și oțel. 

  Material Corp dur Poliamidă rezistentă la impact 

 Corp expandabil Polimeri hidrofilici, expandabili la contactul cu apa 

 
Rezistent la contactul cu o gamă largă de produse chimice.  
Contactați departamentul tehnic pentru informații suplimentare. 

  Capacitate de expandare în apa din beton > 400% 

  Capacitate de expandare în apa de ploaie > 500% 

  Capacitate de expandare în apă sărată Aprox. 150% 

  Culoare Corp dur Culoarea betonului - gri 

 Corp expandabil Albastru, sau alte culori la cerere 

Dimensiuni 22mm 24mm 26mm 
 

   

Dimensiuni și ambalare   

Dimensiune Ø interior (mm) Buc / pungă Buc / cutie Buc / palet 

22 mm 21,50 – 22,20 100 1.000 18.000 

24 mm 23,50 – 24,20 100 500 9.000 

26 mm 25,50 – 26,50 100 500 9.000 
 

   

Rapoartele detaliate de testare, Certificatele și Fișa de securitate sunt disponibile la cerere. 
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