Vás dodavatel těsnění

D O B R Á

Z K U Š E N O S T

Elring-Service

Těsnící tmely

Vše, co potřebujete,

Servis Elring

od jediného dodavatele.

na první pohled.

Těsnící tmely Elring –
pro trvalou bezpečnost.

Elring – Váš partner pro profesionální opravy

Na celém světě jsou miliony vozidel vybaveny

Výrobky přizpůsobené potřebám I inovační

Těsnost bez kompromisů: pokud mají být kompo-

motorů. Dodáváme kompletní sady těsnění,

technologií ElringKlinger – a je jim s touto

výrobky I originální kvalita I globální prezence I

nenty spolehlivě utěsněny, dodá vám Elring

jednotlivá těsnění, příslušenství a široký sortiment

technologií nejlépe. Náš úspěch v sektoru ná-

okamžitá disponibilita I aktivní podpora

kompletní sortiment těsnících tmelů pro náročné

těsnících tmelů pro osobní vozidla, užitková

hradních dílů je založen na inovačních silách

prodeje I elektronické katalogy (E-KAT, TecDoc) I

podmínky jak pro profesionály, tak pro kutily,

vozidla, motocykly, motoristický sport, vodní sporty

a znalostech firmy ElringKlinger v oblasti prvo-

technická podpora I technická školení I holo-

všechny výrobky jsou přitom milionkrát vyzkou-

a pro řadu dalších aplikací. A pochopitelně vše

výroby: již řadu let znamená značka Elring

gram Elring jako symbol kvality

šeny. Těsnící tmely Elring splňují náročné

v originální kvalitě Elring – od firmy ElringKlinger,

maximální bezpečnost, servis a spolehlivost.

požadavky na spolehlivost, odolnost vůči teplotě

jednoho z celosvětově předních vývojových

a médiím, jakož i podmínkám pro zpracování.

partnerů a dodavatelů do sériové výroby v oblasti

Díky přítomnosti společnosti ve více než

Pokud se tedy jedná o utěsnění, budete vždy na

automobilového průmyslu.

140 zemích, zajišťuje tým Elring servis tak, aby

bezpečné straně.

byl všude k dispozici kompletní sortiment výrobků Elring. A dílny, obchodní partneři a řidiči na
celém světě mají dobré zkušenosti s výrobky
Elring: Sady těsnění I těsnění hlavy válců I
těsnění pro speciální účely I olejová těsnění I
těsnění dříků ventilů I šrouby hlavy válců I
těsnící tmely I těsnící materiály

Dobrá zkušenost. Kvalita těsnění Elring

Těsnění a sady těsnění Elring pro
profesionální opravu.
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Šrouby hlavy válců pro téměř
všechna osobní a užitková vozidla.

Těsnicí tmely pro náročné
podmínky zajišťující trvalou
bezpečnost.

Hřídelová těsnění s různou
konstrukcí a velikostí.

Elektronický katalog na
CD-ROM.

Autoservisy a obchodní partneři na
celém světě důvěřují firmě Elring.

Hologram Elring: symbol kvality
a ochrana před kopiemi výrobků.

Těsnící tmely Elring – správné řešení pro každodenní situace při opravách

Data výrobků

Aplikace
Typ těsnícího tmelu

Vytvrzení

AFD 2000

Curil

•
anaerobní

•

Curil K2

Curil T

Dirko HT

Dirko-S
Profi Press
HT

•

Trvale elastické
-40°C
+180°C

-40°C
+200°C

-40°C
+250°C

•

•

•

•

-50°C
+180°C

-50°C
+180°C

-50°C
+250°C

-50°C
+250°C

krátkodobá

krátkodobá

teplota až +300 °C teplota až +300 °C

Čas před spojením 5 – 10 min.

•

•

•

Curil

Curil K2

•

•

asi 5 – 10 min.

•

Kompatibilní s materiály Abil, EWP
a s dalšími měkkými materiály,
plasty, pryžovými materiály, korkem,
lisovanými díly ze syntetických
pryskyřic, se všemi kovy a papírem

Curil T

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Větší balení na vyžádání

–

•

•

•

•

•

•

Skladování: v chladnu a suchu,
teplota nepřesahující +25 °C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

24

24

24

12

12

12

•

Dirko-S
Profi Press
HT
•

•
•

•

•

•

Sací trakt

•

•

•

•

•

Různé kryty

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Různé přírubové spoje

•

Vstřikovací čerpadla

•

Kryty převodových skříní

•

•
•
•

Konstrukce výparníků

•

Hobby + domácí kutilové

•

•

•

Utěsnění kabelů a trubek

•

•

•

•

•

Palivová
a olejová čerpadla

•

•

•
•

Vzduchové kompresory

•

Motocykly

•

•

•

Motorsport

•

•

•

•

Držáky vačkových hřídelí

•

•

Olejové vany

•

•

•

•

•

Hlavní světlomety, zadní světla
24

Dirko HT

•

Dirko
SpezialSilikon
•

•

Klikové skříně

Odolné vůči minerálním olejům
(i s aditivy), benzinu a naftě, naftovým palivům, horké a studené vodě,
mořské vodě, plynům a vzduchu

Dirko

Nápravy

Šroubové spoje

Vytvoření povrchové vrstvy,

Skladovací doba neotevřeného
– nejméně (měsíců)

AFD 2000

Kryty
•

-55°C
+150°C

Typy těsnících tmelů
Dirko
SpezialSilikon

Utěsnění bez demontáže

Bez vytvrzení

Teplotní odolnost

Dirko

18

Postranní kryty

•

Víka rozvodů

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Další informace jsou k dispozici na internetu jako technické listy

Termostat

•

•

www.elring.de

Kryty ventilového rozvodu

•

•

Karburátory
Vodní čerpadla

•

•
•

Patky válců

•

Vložky válců
Použijte Dirko transparent
(Curil® a Dirko® jsou registrované obchodní značky ElringKlinger)

* Veškerá zde uvedená data byla připravená s nejvyšší pečlivostí a jsou založena na rozsáhlých zkušenostech.
Přesto však nelze poskytnout jakoukoli záruku, protože utěsnění může být úspěšné pouze tehdy, když se zahrnou veškeré
okolnosti vyskytující se u individuálních případů aplikace.
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Utěsnění znamená vydržet řadu různých vlivů

AFD 2000

Curil

Curil K2

Curil T

Anaerobní povrchové těsnění – zelené.

Vytvrzovaný, teplotně odolný těsnicí tmel pro trvale

Nevytvrzovaný, teplotně odolný těsnicí tmel.

Nevytvrzovaný, vysokým teplotám odolný, univerzální

nepropustné utěsnění.

těsnící tmel pro trvale horké servisní podmínky.

AFD 2000 je bezrozpouštědlová, nízkoviskózní utěsňovací

I za extrémních podmínek zaručuje Curil spolehlivé a nepro-

Při údržbě motorů musí být řada těsněných spojů snadno

Utěsnění výstupu turbodmychadla: "horká" operace, velmi

tmel. Je ideální pro utěsnění torzně namáhaných kovových dílů

pustné utěsnění. Curil je ideální pro těsněné povrchy, které je

oddělitelná a rozebíratelná. Curil K2 splňuje tyto požadavky:

vysoké teploty. Curil T si zachovává utěsňovací schopnost,

s rovným utěsňovacím povrchem, např. u krytů a vík ložisek

nutné od sebe oddělovat pouze zřídka nebo nikdy. Jeho

nedochází u něj k vytvrzení. Nízká viskozita Curil K2 jej činí

a proto je ideální pro spoje, které jsou vystaveny extrémním

nebo u přírub používaných v motorech, u dílů převodovek

kapalná forma zajišťuje přímou a rychlou aplikaci. Curil může

ideálním pro utěsnění opracovaných a jemně opracovaných

teplotním podmínkám a speciálně pro opracované tuhé

a mechanických dílů. Utěsňovací film odolný vůči chemickým

být použit samostatně nebo ve spojení s plochým těsněním

komponentů, u nichž nesmí být změněna předepsaná tole-

povrchy. Další speciální oblastí použití Curil T jsou spalovací

a teplotním vlivům se vytvaruje a vytvrdí vzduchem při vytvo-

vyrobeným z měkkých materiálů nebo z kovu. Je odolný vůči

rance.

prostory motorů, převodovky, turbíny, generátory, čerpadla

ření kovového kontaktu mezi dvěma díly, které musejí být

minerálním olejům (i s aditivy), benzinovým a naftovým

Spoje utěsněné s Curil K2 zůstávají utěsněny proti únikům

a šroubované konektory.

spojeny. Díly již nikdy nelze jednoduše oddělit. Na rozdíl od

palivům, horké a studené vodě, plynům, vzduchu a slabým

i při mechanickém, chemickém a tepelném zatížení a stále je

Curil T je odolný vůči minerálním olejům (i s aditivy), nejčastěji

běžných plochých těsnicích materiálů nedochází ke ztrátě síly

kyselinám a alkalickým roztokům, proto je Curil standardní

možné je oddělit. Tato speciální výhoda znamená, že Curil K2

používaným syntetickým olejům a tukům, benzinovým a naf-

šroubů jako výsledek “stlačení” materiálu, i když se dosáhne

těsnící tmel s optimální efektivitou.

lze použít pro spoje mezi stejnými nebo různými materiály,

tovým palivům, horké a studené vodě, mořské vodě, plynům,

pro závitové spoje atd. Curil K2 je odolný vůči minerálním

vzduchu, slabým kyselinám a louhům. Curil T je konstruován

přímého kontaktu mezi kovovými povrchy. Okamžitě po sestavení jsou spoje spolehlivě utěsněny až do tlaku přibližně

Aplikace

olejům (i s aditivy), tukům, horké a studené vodě, mořské

z hlediska stability a kromě toho je mimořádně vhodný pro

5 barů. Maximální pevnost vůči tlaku je dosažena po přibližně

Očistěte a odmastěte utěsňovaný povrch. Aplikujte Curil

vodě, plynům a vzduchu.

utěsňování vertikálních povrchů.

24 hodinách, když je těsnicí prostředek zcela vytvrzen.

v tenké vrstvě a ponechte jej 5 - 10 minut před spojením dílů.

Aplikace

Aplikace

Teplotní stabilita: -40 °C až +180 °C.

Aplikace
Očistěte a odmastěte těsněné povrchy lihem nebo podobným
ředidlem. Aplikujte AFD 2000 na celý utěsňovaný povrch
na jedné straně stlačením plastové měchovité nádobky, potom
umístěte druhý díl. Není potřebný žádný čas pro schnutí.
Efekt utěsnění je okamžitý. Stupeň vytvrzení závisí na tloušťce
spáry mezi díly.
Teplotní stabilita: -55 °C až +150 °C.
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Forma dodávky
Elring č.
Plastová
měchovitá nádobka 50 g 777.790

Forma dodávky
Dávkovací tuba
Stojánek
s 10 tubami
Plechovka
se štětcem
Plechovka
se štětcem
Kanystr
Kbelík

Elring č.
50 ml 035.971
50 ml 036.005

Originální balení
50

Očistěte a odmastěte těsněné povrchy. Aplikujte Curil K2

Očistěte a odmastěte těsněné povrchy. Aplikujte Curil T

a ponechte jej 5 – 10 minut před spojením jednotlivých dílů.

v tenké vrstvě a ponechte jej 5 – 10 minut před spojením dílů

Teplotní stabilita: -40 °C až +200 °C.

(v případě potřeby mohou být díly spojeny i po několika
hodinách nebo několika dnech).

1

125 ml 036.080

24

250 ml 036.099
750 ml 036.048
10,0 l 036.064

24
10
1

Forma dodávky
Dávkovací tuba
Plechovka
se štětcem
Kanystr
Kbelík

Elring č.
75 ml 532.2 1 5
250 ml 534.50 1
500 ml 534.714
5,0 l 036.129

Originální balení
10
24
12
1

Teplotní stabilita: -40 °C až 250 °C.
Forma dodávky
Dávkovací tuba
Kanystr

Elring č.
75 ml 246.948
750 ml 252.867

Originální balení
10
10

Originální balení
10
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Trvale utěsněny pro náročné požadavky

Dirko

Dirko Spezial-Silikon | beige

Dirko HT

Dirko-S Profi Press HT

Trvale elastický teplotně odolný univerzální

Trvale elastický speciální těsnící tmel.

Trvale elastický, vysoce teplotně odolný těsnící tmel se

Permanentně elastický těsnící tmel pro vysoké

špičkovými vlastnostmi dodávaný v tubě.

namáhání v aerosolové plechovce.

těsnící tmel.
Tento extrémně univerzální, velmi pevný těsnicí tmel spoleh-

Speciálně k utěsnění olejových van a víka skříně, zvláštní

Dirko HT spojuje výhody extrémní síly tmelu Dirko s dalším

Dirko-S Profi Press spolehlivě utěsňuje povrchy, spáry a trhliny,

livě utěsňuje povrchy, spáry a trhliny, i když jsou v pohybu.

plochy, praskliny a trhliny na části dílů, které v provozu

plusem - odolnosti vůči vysokým teplotám (HT). Bez problémů

i když se díly pohybují. Jeho neobvyklé vlastnosti činí Dirko

Viskozita a absolutně trvalá elasticita tmelu Dirko rychle zasta-

podléhají ztrátám. Těsnící tmel je po stránce doby vulkani-

jej lze použít pro utěsnění “extrémně horkých” spojů, kde

extrémně univerzálním těsnícím tmelem pro vysoké zatížení.

ví únik oleje, vody a vzduchu. Během minuty se znovu stanou

zace/vytvrzení značně tvrdší než tradiční silikonové tmely,

teploty trvale dosahují až +250 °C. Spoje utěsněné s Dirko HT

Viskozita a absolutně trvalá elasticita velmi rychle zastaví úniky

funkčními i strukturované díly s vlasovými trhlinami.

toto zmenožňuje odtrhnutí těsnících materiálů při silném

vydrží bez poškození krátkodobě teploty až +300 °C.

oleje, vody a vzduchu. Během minuty se znovu stanou funkční-

Dirko je odolný vůči ozónu, slunečnímu záření, extrémním

zatížení části dílů.

mi i strukturované díly s vlasovými trhlinami. Tento utěsňovací

povětrnostním podmínkám, horké a studené vodě, mořské

Aplikace

tmel je odolný vůči ozónu, slunečnímu záření, extrémním po-

vodě, tukům, minerálním olejům (i s aditivy), alifatickým

Aplikace

Očistěte a odmastěte těsněné povrchy. Aplikujte Dirko HT.

větrnostním podmínkám, horké a studené vodě, mořské vodě,

uhlovodíkům, detergentům a řadě dalších chemikálií. Tyto vý-

Stávající zbytek očistěte a odmastěte těsněné povrchy.

Doba pro vytvoření povrchové vrstvy: přibližně 5 – 10 minut.

tukům, minerálním olejům (i s aditivy), alifatickým hydrokar-

hody umožňují využívat Dirko jak samostatně jako utěsnění

Dirko aplikujte na jednu stranu (ne hustě). Ihned po nanesení

Montáž “mokrý na mokrý”, tzn. díly se spojí okamžitě

bonátům, detergentům a řadě dalších chemikálií. Tyto vlastno-

aplikované z vnějšku mezi povrchy bez jejich demontáže, tak

na olejové těs. namontujte a utáhněte předepsaným utaho-

před zahájením vytváření povrchové vrstvy, tím je zaručeno

sti umožňují používat Dirko-S Profi Press samostatně jako

v kombinaci s plochým těsněním.

vacím momentem šrouby. Před naplněním oleje a uvedením do

okamžité utěsnění.

utěsňovací prostředek aplikovaný z vnějšku mezi povrchy bez

provozu vyčkejte cca 30 min.

Teplotní stabilita: -50 °C až +250 °C (krátkodobě teploty až

jejich demontáže nebo také v kombinaci s plochým těsněním.

Aplikace

Teplota při aplikaci: +5 °C až +30 °C.

+300 °C).

Kónické trysky plechovky jsou vybaveny omezovačem kapání,

Očistěte a odmastěte těsněné povrchy. Aplikujte Dirko.

Teplotní stabilita: -50 °C až +180 °C.

tím je zaručeno použití výrobku po celou dobu životnosti.

Doba pro vytvoření povrchové vrstvy: přibližně 5 – 10 minut.
Montáž “mokrý na mokrý”, tzn. díly se spojí okamžitě před
zahájením vytváření povrchové vrstvy, tím je zaručeno okam-

Forma dodávky
Balení s tubou

Elring č.
70 ml 030.790

Originální balení
10

Forma dodávky
Balen
s tubou
Dávkovací tuba

Elring č.
(90 g)
70 ml 705.705
310 ml 465.763

Originální balení
10
10

Aplikace
Očistěte a odmastěte těsněné povrchy lihem nebo podobným

žité utěsnění.

ředidlem. Našroubujte kónickou trysku na závit u ventilu.

Teplotní stabilita: -50 °C až +180 °C.

Umístěte trysku do místa, kde se má těsnicí tmel aplikovat,
lehce ji ohněte a zatlačte zpět motýlkovou trysku.
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Forma dodávky
Elring č.
Balení s tubou, šedá 70 ml 036.1 61
Dávkovací tuba,
průsvitná
150 ml 249.580
Dávkovací tuba,
průsvitná
310 ml 216.917
Dávkovací tuba, šedá 310 ml 610.020

Originální balení
10
15
10
10

Teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C
Teplotní stabilita: -50 °C až +220 °C.
Forma dodávky
Sprej s aerosolem
Náhradní tryska

Elring č.
200 ml 129.400
131.000

Originální balení
12
10
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“Vše v jednom”. Utěsnění “udělej si sám”

Elring těsnící tmely –
pro každou věc
to správné řešení
Pro vaše těsnící a podobné účely Vám Elring nabízí
jedno řešení. Optimálne odzkoušený, široký a výkonný
program těsnících tmelů.

Servisní sada

Box těsnicích tmelů

Individuální řešení.

Univerzální řešení.

Pro vyřešení individuálních utěsňovacích problémů meto-

Se třemi těsnicími tmely Curil T, Dirko HT a Dirko S. Pro řadu

dou “udělej si sám” na motorech, převodovkách, podvozku

aplikací, např. u motorů, spojovacích hřídelí a podvozku.

a v dalších oblastech.

Vhodný pro použití v osobních a nákladních vozidlech, motocyklech, u veteránů, zemědělských strojů, lodních motorů,

Obsah

malých motorů všeho druhu a v aplikacích “udělej si sám”.

Těsnicí materiál (210 x 300 mm):
Abil
0,5 až 1,00 mm
EWP 207
0,75 mm
FW 522
(kov – měkký materiál)
1,25 mm
1 tuba Dirko S (černá)
20 ml
Popis výrobku

Veškeré výhody kombinované v jediném boxu:
• Optimální utěsnění povrchu a přesných dílů, u kterých není
nutná další demontáž
• Bezpečné použití a jednoduchá práce s produkty
• Díly lze rychleji a jednodušeji očistit, když se demontují

Forma dodávky
Servisní sada

Elring č.
447.100

Originální balení
1 sada

• Veškeré těsnicí tmely jsou ekologické

Aplikace
Viz Curil T, Dirko HT a Dirko S.

Obsah
Curil T – 20 ml, silikon, -40 °C až 250 °C
Dirko-S (bez demontáže) – 20 ml, silikon,
-50 °C až 180 °C
Dirko HT (bez demontáže) – 20 ml, silikon,
-50 °C až 250 °C (krátkodobě až +300 °C)
Forma dodávky
Box těsnicích tmelů
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Elring č.
447.200

Originální balení
12
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ElringKlinger AG | Oddělení náhradních dílů
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Tel. ++49 (0)71 23/724-622 | Fax ++49 (0)71 23/724-609
elring@elring.de | www.elring.de
0706

Zde uvedené údaje – z dlouholetých zkušenostní a poznatku – nezarucují žádný nárok na úplnost.
Tyto informace nemohou být k nárokování náhradu škody. Montáž všech náhradních dílu provádejte jen vyškolenými odborníky.
Zmeny v spektrum energie a technické zmeny vyhrazeny. Zmeny v tisku vyhrazeny.

