
- kvalitāte garantēta...

UNIPAK  produktu līnija



50 g  tūbiņa artikuls Nr. 5520005

200 g tūbiņa artikuls Nr. 5520020

300 g kārba artikuls Nr. 5520030

D-I-Y kit  artikuls Nr. 5508800

D-I-Y kit Maxi artikuls Nr. 5508820

80 g spole ar dozatoru artikuls Nr. 1500810

80 g spole artikuls Nr. 1500800

100 g kamols artikuls Nr. 1500900

100 g bize artikuls Nr. 1500010

200 g bize artikuls Nr. 1500020

500 g bize artikuls Nr. 1500050

1 kg bize artikuls Nr. 1500100

100 g bize maisiņā  artikuls Nr. 1500210

200 g bize maisiņā artikuls Nr. 1500220

500 g   bize maisiņā artikuls Nr. 1500250

1 kg   bize maisiņā artikuls Nr. 1502100

Darvotas  artikuls Nr. 1500300

Nedarvotas                       artikuls Nr. 1500301

UNIPAK dozators  80 g spolei.
Izgatavots no plastmasas. Ērtākam darbam.

 

 

artikuls Nr. 1500801

65 g tūbiņa artikuls Nr. 5000006

250 g tūbiņa artikuls Nr. 5000025

360 g kārba artikuls Nr. 5000036

4 kg spainis artikuls Nr. 5000400

D-I-Y kit  artikuls Nr. 5008800

250 ml tūbiņa artikuls Nr. 3000025

500 ml pudele artikuls Nr. 3000050

3 L kārba artikuls Nr. 3000300

Turētājs un pumpis  artikuls Nr. 3000310

1 L atk. uzpildei artikuls Nr. 3000301

UNIPAK blīvējamā
pasta

MULTIPAK 
blīvējamā
pasta

UNIGARN lini
PAKOL blīvējamā
pasta

HANDEX roku tīrītājs

UNIPAK blīvējamā pastu kopā ar linu šķiedrām izmanto vītņu 
savienojumu blīvēšanai ūdensapgādes, apkures un karstā 
ūdens  sistēmās. UNIPAK padara montāžu 
vieglāku, nodrošina savienojumu blīvumu , kā arī atvieglo 
savienojumu vēlāku demontāžu. Ļoti ekonomiska un ērta 
pielietošanā. UNIPAK pasta nav bīstama ne apkārtējai videi, 
ne cilvēka veselībai.

(max. 130°C/8 bar)

250 tūba ar birstīti artikuls Nr. 6000025

1 l kārba artikuls Nr. 6000100

PAKOL blīvējamā pasta, lietojot kopā ar linu šķiedrām, 
paredzēta vītņu un flanču savienojumu blīvēšanai benzīna un 
dīzeļdegvielas sistēmās. PAKOL veido blīvu savienojumu, kas 
ir noturīgs augstā spiedienā (līdz 30 bar), temperatūru 
svārstībās (konstanta  un vibrācijās. temp. max. 80°C)

HANDEX ir divkāršas iedarbības roku 
tīrīšanas līdzeklis, kas palīdz viegli attīrīt rokas 
no dažādas izcelsmes netīrumiem, vienlaicīgi 
padarot ādu gludāku un maigāku. Satur 
citrusu eļļu un plastmasas miltus, nesatur 
organiskos šķīdinātājus. HANDEX nav 
alerģisks, ar patīkamu smaržu un lietošanā 
ekonomisks.

MULTIPAK blīvējamā pasta ir necietējoša, kopā ar linu 
šķiedrām to izmanto vītņu savienojumu blīvēšanai dzeramā 
ūdens apgādes, gāzes, apkures,  zemspiediena 
tvaika (līdz , saspiesta gaisa 

 sistēmās. Sertificēta pēc EN 751-2 un DIN 30660 
normām. Apstiprināta lietošanai visiem trim gāzes tipiem (DG-
3866 normas). Aukstumnoturīga, sasalšanas punkts . 
Atvieglo savienojumu pārmontēšanu un demontāžu.

karstā ūdens,

vēlāku 

+130°C) (max. 16 bar) un 
dzesēšanas

<-15°C

UNIGARN ir pilnībā dabisks produkts, 
ražots no liniem. UNIGARN šķiedras 
paredzētas vītņu savienojumu 
blīvēšanai kopā ar UNIPAK, 
MULTIPAK vai PAKOL. Apvienojumā 
ar blīvēšanas pastu šķiedras 
nodrošina blīvus un elastīgus 
savienojumus un ir ekonomiskas 
lietošānā. Tikai jāņem vērā, ka pie 
augstas temperatūras (> ) 
šķiedras var sadegt.

+130°C

UNIGARN 3-strandētas šķiedras ir pilnībā dabisks 
produkts, ražots no īsšķiedru liniem. Paredzēts caurulēm ar 
glazētu vai čuguna ligzdu. 



UNITEC 

10 ml ttūbiņa

50 ml tūbiņa

75 ml “plēšu” tūbiņa

100 ml tūbiņa

150 ml aerosols + 250 ml tūbiņa

50 g tūbiņa artikuls Nr. 2100005

250 g pudele artikuls Nr. 2100025

250 g pudele ar birsti artikuls Nr. 2178025

400 g  pudele artikuls Nr. 2100040

400 g   -30°C pudele artikuls Nr. 2100041

750 g  pudele artikuls Nr. 2100075

750 g   -30°C pudele artikuls Nr. 2100751

1 kg kārba artikuls Nr. 2100100

1 kg kārba  -30°C artikuls Nr. 2100101

2,5 kg spainis artikuls Nr. 2100250

50 g tūbiņa ar švammi  artikuls Nr. 2000005

D-I-Y kit                        artikuls Nr. 2180005 

400 ml aerosols artikuls Nr. 2000000

S.A.N.® silicona aerosols ražots no 100% tīras silikona eļlas. 

500 ml aerosols artikuls Nr. 2000003

30 g tūbiņa  artikuls Nr. 2010003

D-I-Y kit artikuls Nr. 2010803

900 g kārba artikuls Nr. 2010090

artikuli Nr. 4108010 - 4170200

SPECIAL GLIDEX betona c.

1 kg  artikuls Nr. 2200100  5 kg   artikuls Nr. 2200500

SPECIAL GLIDEX čuguna c.

1 kg    artikuls Nr. 2210100 5 kg          artikuls Nr. 2210500

SPECIAL GLIDEX plasmasas c.

1 kg   artikuls Nr. 2220100 5 kg          artikuls Nr. 2220500

SPECIAL GLIDEX Tips FA

1 kg    artikuls Nr. 2230100 5 kg          artikuls Nr. 2230500

5 L kanna  artikuls Nr. 2300500

10 L kanna artikuls Nr. 2301000

25 L kanna artikuls Nr. 2302500

GLIDEX lubrikanti SPECIAL GLIDEX

GLIDEX 
šķidrums

GLIDEX silikona aerosols ir ļoti piemērots lubrikants kā 
uzmavcauruļu, blīvgredzenu, locīklu motāžai, tā arī 
elektroinstalācijas darbos - atvieglotai kabeļu ievilkšanai 
aizsargcaurulēs, kanālos u.c. Novērš gumijas daļu 
novecošanu. Efektīvs arī kā ātras iedarbības slīdēšanas 
aģents iesīkstējušām slēdzenēm, eņģēm, savienojumiem, 
mehānismiem. Atzīts izmantošanai pārtikas industrijā.

SUPER GLIDEX - lubrikants uz silikona bāzes, piemērots 
uzmavcauruļu, cauruļu ar blīvgredzenu u.c. motāžai. Novērš 
nekorektus savienojumus, blīvgredzenu bojājumus, gumijas 
daļu novecošanu. SUPER GLIDEX atvieglo arī vēlāku 
savienojumu demontāžu un atkārtotu savienošanu. 
Nezaudē savas īpašības arī strādājot ar to mitros un slapjos 
apstākļos. Pieejams arī aukstumizturīgs SUPER GLIDEX ar 
sasalšanas punktu zem .-30°C

GLIDEX lubrikants maisītājiem - koncentrēta 
silikona pasta, kas ražota no augstas kvalitātes 
silikona eļļas. Uzlabotas slīdēšanas un gumijas 
aizsardzības īpašības. Atzīts izmantošanai 
dzeramā ūdens instalācijās.

SPECIAL GLIDEX ir ļoti efektīva 
ziepju emulsija, kas paredzēta kā 
lubrikants plastmasas, metāla un 
betona uzmavcauruļu motāžai. Ja 
ražotājs to norādījis, SPECIAL 
GLIDEX var tikt izmantots arī citu 
materiālu cauruļu montāžai. 
Atvieglo darbu ar dažādu veidu 
uzmavcaurulēm, novērš 
nekorektus savienojumus, 
blīvgredzenu bojājumus.

UNITEC ir profesionālo 
anaerobo līmju sērija 
cauruļu, skrūvju galvu, 
gultņu u.c. mezglu 
blīvēšanai vietās, kur 
nepieciešams blīvs, 
izturīgs un noturīgs 
savienojums.



MULTISEAL

1 L pudele
2,5 L kanna
5 L kanna

10 L kanna

30 L kanna

250 g tūbiņa artikuls Nr. 7000025

1 kg kārba artikuls Nr. 7000100

400 ml aerosols  artikuls Nr. 2700040

400 ml aerosols -30°C  artikuls Nr. 2700041

artikuli Nr. 8010025 – 8029050

250 g kārba  artikuls Nr. 6500025

500 g kārba artikuls Nr. 6500050

1.5 kg kārba artikuls Nr. 6500150

4.5 kg spainis  artikuls Nr. 6500450

D-I-Y kit  artikuls Nr. 6580010

500 ml aerosols     artikuls Nr. 2500000

1 kg kārba  artikuls Nr. 2500100

2 kg kārba artikuls Nr. 2500200

5 kg spainis  artikuls Nr. 2500500

GALVEX šķīdinātājs 
GALVEX krāsas atšķaidīšanai un otu mazgāšanai.

 artikuls Nr. 2500910

UNIFLON

UNIFLON 175 m artikuls Nr. 1000800

MULTITEC 
noplūdes detektors

UNIGUM santehniskā
mastika

GALVEX aukstā
galvanizācija

STOVEX
karstumtepe

MULTITEC noplūdes detektors lietojams 
noplūdes noteikšanai dažādu veidu gaisa un 
gāzes sistēmās. MULTITEC jāuzsmigzina 
cauruļu savieojumiem, kā arī citām, kas rada 
aizdomas vai pakļautas noplūdes riskam. 
Noplūde, ja tāda ir, uzreiz kļūs redzama, jo 
līdzeklis noplūdes vietā sāks putoties. Vienmēr 
uzklājiet MULTITEC visapkārt savienojuma 
vietai. MULTITEC ir DGP sertificēts (TV-00107).
Pieejams arī aukstumizturīgs MULTITEC.

UNIGUM santehniskā mastika ir necietējoša sintētiskās 
gumijas mastika, paredzēta klozetpodu, noteku, izlietņu 
instalācijai, kā arī daudzām citiem uzdevumiem, kur 
nepieciešama elastīga un lipīga gumijas mastika. UNIGUM 
nekad nesacietē, saglabā elastību un lipīgumu, ir viegli 
veidojama, pret laika apstākļiem noturīga, nesatur 
šķīdinātājus.

STOVEX karstumtepe ir keramiska 
tepe, paredzēta krāšņu, dūmvadu un 
citu karstumizturīgu tērauda vai čuguna 
mezglu remontam un hermetizācijai. 
STOVEX iztur temperatūras līdz 
1200°C, nesarūk, necieš no 
temperatūru svārstībām un mitruma, 
pēc sacietēšanas var mehāniski 
apstrādāt.

MULTISEAL ir šķidrs hermētiķis, kas, pievienots slēgtā 
sistēmā esošajam ūdenim, noslēdz slēptās sūces un 
noplūdes.
MULTISEAL sērijā ir pieejamas dažādas šī produkta variācijas 
visdažādāko veidu sistēmu hermetizācijai - apkures, silto 
grīdu, ūdens sagatavošanas, notekūdeņu un kanalizācijas 
sistēmās, kā arī dzeramā ūdens cauruļvados, gāzes un 
solārajās instalācijās, peldbaseinu ūdens sistēmās u.c.

GALVEX ir galvaniskas iedarbības korozijas 
droša speciālā krāsa, ko pielieto metāla 
konstrukciju, cauruļu, savienojumu, tvertņu 
aukstajai galvanizācijai, galvanizētu elementu 
bojāta pārklājuma atjaunošānai.
GALVEX  nodrošina efektīvu pretkorozijas 
aizsardzību, palīdz novērst rūsas 
izplatīšanos no neaizsargātām 
vietām, kā arī pelējuma veidošanos
krāsojumā.

UNIFLON PTFE blīvējamā aukla ir universāla 
un ļoti ērta lietošanā. Noturīga pret vairumu 
zināmo šķidrumu, gāzu un ķīmisko vielu. 
B ertificēta 
izmantošanai dzeramā ūdens un gāzes 
sistēmās. Atzīta izmantošanai skābekļa 
sistēmās. Temperatūru diapazons no -200°C 
līdz 240°C. 

alstoties uz EN 751-3 normām, s



Marktoften 3c, DK-8464 Galten
Tel. +45 86 26 11 77 fax +45 86 26 09 59
sales@unipak.dk 

 

www.unipak.dk

UNIPAK D-I-Y komplekti

 Ūdens un gaisa instalācijām . Maks. diametrs ¾ “. 
 3/4" / -100°C / +80°C / 10 bar maks.

UNIPAK blīv. lente
Teflon® PTFE

UNIPAK lodēšanai

blīvējamā lente ir unikāls 
hermētiķis ar universālu ķimisko
noturību un plašu temperatūru 
diapazonu no -200°C līdz 260°C,
atkarībā no konkrētā lentes tipa. Teflona lente 
ir neaizstājam sistēmās ar augstām higiēnas 
prasībām. PTFE nedeg, nenoveco un nav 
toksiska.

Teflon® PTFE 

UNIPAK lodēšanas piederumu sērija ir pilna cauruļu 
lodēšanas programma, ko vislabāk raksturo drauzīgums 
lietotājam un izslavētā UNIPAK kvalitāte. 
Šajā sērijā jūs atradīsiet
UNISIL un UNIPLUS lodpastas,
UNITIN, UNIPHOS un UNISILVER lodalvas,
UNIBRUSH un ACID BRUSH 
cauruļu birstes,
UNIVLIES tīrīšanas švammes u.c.
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