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Economisiţi timp, energie şi bani!

Prin utilizarea adezivului de etanşare EMS FORCE – conform indicaţiilor – se pot obţine 
îmbinări filetate etanşate perfect cu economii însemnate de timp şi cheltuieli. Se pot evita 
neplăcerile cauzate de crăparea etanşărilor cu cânepă, teflon, etc. sau a neetanşeităţii 
îmbinărilor la care nu a fost înfăşurat destul material de etanşare. Noile materiale de etanşare 
rezistă foarte bine la razele UV, la majoritatea materialelor chimice, sau acide, din care motiv 
sunt aplicabile în domenii largi de temperatură chiar şi la instalaţii industriale precum şi la 
instalaţii de reţele cu apă potabilă.                   

Utilizând adezivul de etanşare EMS FORCE vă puteţi simplifica munca, puteţi economisi timp 
şi bani! Utilizarea produselor EMS FORCE este simplă, economică, şi face posibilă realizarea 
rapidă a  lucrărilor de instalaţii. După demontare materialul de etanşare solidificat se poate 
înlătura uşor şi rapid cu ajutorul unei perii (de sârmă), făcând posibilă asfel reutilizarea 
fitingului.  În gama adeziv de etanşare EMS FORCE  sunt trei produse EMS 5542, EMS 5543, 
EMS 5577. Acestea sunt adecvate pentru etanşarea filetelor de diametre mici, fine, precum 
şi a filetelor de diametre mari, dure. Prezintă soluţii optime pentru toate cazurile: pentru 
filete confecţionate din alamă, oțel, oţel inoxidabil, din bronz, din aluminiu.    

INFORMAŢII TEHNICE IMPORTANTE

ADEZIVUL DE ETANŞARE PENTRU FILETE EMS FORCE 5542
Este pentru etanşarea filetelor de calitate bună având diametre de la 3/8” până la 1 1/2”. 

Asigură etanşare solidă. Adeziv de etanşare NEDEMONTABIL. 
Etanşare rapidă şi sigură de la 30 secunde!

ADEZIVUL DE ETANŞARE PENTRU FILETE EMS FORCE 5543
Este pentru etanşarea filetelor de calitate bună având diametre de la 3/8” până la 1 1/2”. 

Asigură etanşare solidă. Adeziv de etanşare DEMONTABIL!!
Etanşare rapidă şi sigură de la 30 secunde!

ADEZIVUL DE ETANŞARE PENTRU FILETE EMS FORCE 5577
Este pentru etanşarea filetelor de calitate bună având diametre de la 2” până la 4”. 

Asigură etanşare solidă. Adeziv de etanşare DEMONTABIL!
Etanşare rapidă şi sigură de la 30 secunde!

Timpul de lucru (întărire) pe baza tipului de material:

Produse din alamă

Produse din oțel

Produse din oțel placat cu zinc

Produse din oțel inoxidabil

Produse din aluminium

15 ml = 25 +/- 5 îmbinări de filete 1/2’’

50 ml = 80 +/- 5 îmbinări de filete 1/2’’

250 ml = 400 +/- 5 îmbinări de filete 1/2’’

<30 sec.

2 to 4 min.

3 to 6 min.

15 to 30 min.

20 to 35 min.

TIPUL MATERIALULUI NR. ETANŞARE/MLTIMP
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• Roşu colorat
• Viscozitate scăzută
• Caracteristica tixotropică reduce scurgerea în timpul montării
• Intervalul temperaturii de funcţionare: -50 °C până la +200 °C
• Rezistenţă excelentă la mulţi solvenţi, gaze, apă şi alte  

substanţe chimice
• Nedemontabil 
• Special pentru filete cu diametru până  1 1/2”
• Nu se deformează, nu blochează sistemele 
• Etanşantul rezistă bine la efectele vibraţiilor şi şocurilor
• Protejează zonele filetate îmbinate împotriva coroziunii

• Albastru colorat
• Viscozitate medie
• Caracteristica tixotropică reduce scurgerea în timpul montării
• Rezistent la temperaturi mai ridicate
• Rezistent la vibrații
• Intervalul temperaturii de funcționare: -50 °C până la +150 °C
• Rezistență excelentă la mulți solvenți, gaze, apă şi alte  

substanțe chimice
• Demontabil  
• Special pentru filete cu diametru de la 3/8” până la 1 1/2”

• Galbenă colorat
• Viscozitate ridicată/gel
• Caracteristica tixotropică reduce scurgerea în timpul montării
• Demontabil
• Rezistent la vibrații
• Intervalul temperaturii de funcționare: -50 °C până la +150 °C
• O mai bună rezistență la mulți solvenți organici şi apă
• Etanşare la presiune scăzută instantaneu
• Formată special pentru filete cu diametru de la 2“ până la 4”

EMS Force 5542

EMS Force 5543

EMS Force 5577

41361

41461

41561

15 ml

50 ml

250 ml

24

10

6

COD BUC/CUTIEML

41360

41460

41560

15 ml

50 ml

250 ml

24

10

6

COD BUC/CUTIEML

41459

41559

50 ml

250 ml

12

9

COD BUC/CUTIEML

Marfa se livrează numai conform ambalaj pe cutie.
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• Adeziv cianoacrilat foarte puternic şi foarte rapid
• Viscozitate foarte mică
• Postează adezivul de asamblare pentru fitil în părți,  

penetrează în fisuri
• Poate fi utilizat ca umpluturi
• Rezistență excelentă la mulți solvenți
• Rezistență moderată la apă
• Recomandat pentru piese de montare foarte strânse cu  

suprafețe netede

• Adeziv cianoacrilat foarte puternic şi foarte rapid întărire rapidă
• Viscozitate medie
• Utilizare controlată
• Poate umple golurile
• Lipire semi-flexibilă
• Rezistență excelentă la mulți solvenți
• Rezistență moderată la apă
• Recomandat pentru suprafețe semi-absorbante şi uşor aspră

• Adeziv cianoacrilat/gel foarte rapid
• Viscozitate ridicată
• Utilizare controlată
• Poate umple goluri mari
• Lipire flexibilă
• Timp pentru poziționare după asamblare
• Rezistență excelentă la mulți solvenți
• Rezistență moderată la apă
• Recomandat pentru suprafețe absorbante şi rugoase
• Întărire rapidă

• Adeziv cianoacrilat foarte puternic şi foarte rapid
• Viscozitate scăzută-medie
• Utilizare controlată
• Lipire semi-flexibilă
• Rezistență excelentă la mulți solvenți
• Rezistență moderată la apă
• Recomandat pentru suprafețe semi-absorbante

EMS Force 801

EMS Force 807

EMS Force 809

EMS Force 805

801 20 30

COD BUC/CUTIEGR

807 20 30

COD BUC/CUTIEGR

809 50 30

COD BUC/CUTIEGR

805 20 30

COD BUC/CUTIEGR

Marfa se livrează numai conform ambalaj pe cutie.
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• Rezistență mecanică medie
• Economiseşte timp şi forță de muncă
• Poate fi aplicat chiar şi la temperaturi scăzute
• Se poate  utiliza pentru prinderi de scări, uşi şi porți, rafturi 

înalte, construcții metalice, radiatoare, balustrade, şine pentru 
perdele şi draperii, chiuvete, oglinzi, corpuri de mobilier, diver-
se decorațiuni interioare

• Uşor de aplicat, întărire rapidă şi putere mare de rezistență

• Rezistență mecanică ridicată
• Economiseşte timp şi forță de muncă
• Poate fi aplicat chiar şi la temperaturi scăzute
• Ancorare şi lipire din beton, marmură, piatră etc. pe pereți  

perforate din cărămidă
• Lucrări de ancorare şi instalare de utilaje , sisteme, instalare de 

antene şi sisteme TV prin satelit
• Montarea caloriferelor şi a sistemelor de conducte, instalarea 

de lămpi şi sisteme de iluminare
• Fixarea panourilor decorative pe pereți şi tavane, montarea 

dulapurilor de bucătărie şi baie
 
Detalii tehnice:
• Culoare - gri
• Punct de aprindere - 33 °C (răşină)
• Gravitație specifică - 1,60 (răşină) 1,46 (Hardener)
• Viscozitate - Răşină: 120000 cP (@ 20 rpm) 377000 cP 
• (@ 5 rpm) | Hardener: 198000 cP (@ 20 rpm) 606000 
• cP (@ 5 rpm)

EMS DUBELL F.1311

EMS DUBELL F.1511

 F.1311 300 ml 20

COD BUC/CUTIEML

 F.1511

F.1511

345 ml

410 ml

12

12

COD BUC/CUTIEML

Marfa se livrează numai conform ambalaj pe cutie. 
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• Pistol de aplicare anchore chimice EMS DUBELL care  
este utilizat cu cartuşul de 300 ml

• Este necesară o forță de declanşare mai mică
• Carcasă rezistentă la impact ridicată
• Material din dur aluminiu

• Pistol de aplicare anchore chimice EMS DUBELL care  
este utilizat cu cartuşul de 410 ml

• Este necesară o forță de declanşare mai mică
• Carcasă rezistentă la impact ridicată
• Material din dur aluminiu

• Pistol de aplicare anchore chimice EMS DUBELL care  
este utilizat cu cartuşul de 345 ml

• Este necesară o forță de declanşare mai mică
• Carcasă rezistentă la impact ridicată
• Material din dur aluminiu

Este un mixer care este utilizat în aplicarea anchorele 
chimice EMS DUBELL, care amestecă eficient cele 2 
componentele.

Pistol de aplicare pentru tub 345 ml 

Mixer EMS DUBELL

300 ml 15

BUC/CUTIEML

410 ml 12

BUC/CUTIEML

345 ml 12

BUC/CUTIEML

18 1008

BUC/CUTIEBUC/SET

Pistol de aplicare pentru tub 300 ml

Pistol de aplicare pentru tub 410 ml
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• Capacitate: 850 + 650 = 1500 W (dublă rezistență)
• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Trei bacuri pot fi instalate simultan pe plită
• Suport special din aluminiu pe podea şi banc de 

lucru care oferă posibilitatea de a opera cu siguranță
• Setul de sudură include bac de sudura 20, 25, 32, 40 

mm, foarfece de țeavă de plastic de 16-42 mm şi alte 
accesorii

• Greutate: 5,30 kg (brut)

• Capacitate: 750 + 750 = 1500 W (dublă rezistență)
• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Trei bacuri de sudură pot fi instalate simultan pe  

o unitate
• Setul de sudură  include, cutie metalică de depozitare, 

bac de sudură 20, 25, 32, 40 mm, foarfecă de țeavă de 
plastic de 16-42 mm şi alte accesorii

• Comutatorul ON-OFF este cu indicator luminos
• Greutate: 5,10 kg (brut)

CM - 01 SET-V (GOLD)

CM - 03 SET-V (EXTRA)

CM - 01 SET-V 
(GOLD)

1500 5

COD BUC/CUTIEW

CM - 03 SET-V 
(EXTRA)

1500 5

COD BUC/CUTIEW
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• Capacitate instalată: 750 + 750 = 1500 W (dublă 
rezistență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Trei bacuri de sudură pot fi instalate simultan pe o 

unitate
• Comutatorul ON-OFF cu indicator luminos
• Setul de sudură include bac de sudură 20, 25, 32, 40 

mm, foarfecă de țeavă de 16-42 mm, cutie  
depozitare din metal, nivelă şi alte accesorii

• Greutate: 4,50 kg (brut)

CM - 06 SET

CM - 06 SET 1500 5
COD BUC/CUTIEW

• Capacitate instalată: 700 W
• Temperatură maximă de operare: 50 - 270 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Secțiunea principală de aprovizionare: 3 x 2,5 mm²
• Trei bacuri de sudură pot fi instalate simultan pe o 

unitate
• Comutatorul ON-OFF cu indicator luminos
• Setul de sudură include bac de sudură 20, 25, 32, 40 

mm, cleşte tăiere, suport aparat, cutie depozitare din 
metal

• Greutate: 4,50 kg (brut)

CM - 02 SET

CM - 02 SET 700 5
COD BUC/CUTIEW

• Capacitate instalată: 1000 + 1000 = 2000 W (dublă rezis-
tență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Un bac de sudură cu dimensiune până la 110 poate fi 

instalat pe plită
• Suport de podea din aluminiu cu clemă oferind  

posibilitatea de a opera oriunde
• Setul include bac de sudură 50, 63, 75 mm şi cutie de 

depozitare din metal
• Greutate: 5,50 kg (brut)

CM - 04 SET (BIG)

CM - 04 SET
BIG

2000 5
COD BUC/CUTIEW
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• Capacitate instalată: 1200 + 1200 = 2400 W (dublă rezis-
tență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Un bac de sudură cu dimensiune până la 160 poate fi 

instalat pe plită
• Suport de podea din aluminiu cu clemă oferind  

posibilitatea de a opera oriunde
• Setul include aparat şi cutie de depozitare din metal
• Greutate: 5,50 kg (brut)

• Capacitate instalată 1200 + 1200 = 2400 W (rezistență 
dublă)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent din oțel inoxidabil
• Un bac de sudură de dimensiuni până la 160 poate fi 

instalat pe unitate
• Comutatorul ON-OFF a fost echipat cu un indicator 

luminos pentru o operare mai uşoară
• Conținut set: banc din fontă, aparat de sudură, bac de 

sudură 50-63-75-90-110-125-160 mm

CM-05 (ONLY)

CM-05 (T)

CM-05 
(ONLY)

2400 1
COD BUC/CUTIEW

CM-05 T 2400 1
COD BUC/CUTIEW

• Material - duraluminiu
• Adaptor colt bac sudură 20 - 25 - 32 mm

Adaptor colţ bac sudură

CM-CWT 1
COD BUC
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• Capacitate instalată: 850 + 650 = 1500 W (dublă rezis-
tență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Cablu: 3x1,5 mm², 220 cm, rezistent la foc până la 200 °C
• Indicator de reglare a termostatulu: 50-320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Trei bacuri de sudură pot fi instalate simultan pe plită
• Comutatorul ON-OFF a fost echipat cu un indicator 

luminos pentru o operare mai uşoară
• Suport special de podea din aluminiu cu clemă a fost 

instalat oferind posibilitatea de a opera oriunde
• Greutate: 2,40 kg (brut)

• Capacitate instalată: 750 + 750 = 1500 W (dublă rezis-
tență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Cablu: 3x1 mm², 210 cm cablu negru
• Indicator de reglare a termostatului: 50-320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Trei bacuri de sudură pot fi instalate simultan pe o uni-

tate
• Comutatorul ON-OFF este cu indicator luminos
• Greutate: 2,20 kg (brut)

• Capacitate instalată: 750 + 750 = 1500 W (dublă rezis-
tență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Cablu: 3x1 mm², cablu negru 160 cm
• Indicator de reglare a termostatului: 50-320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Trei bacuri de sudură pot fi instalate simultan pe o unitate
• Comutatorul ON-OFF este cu indicator luminos
• Greutate: 1,65 kg (brut)

CM-01 ONLY (GOLD)

CM-03 ONLY (EXTRA)

CM-06 ONLY

CM - 01  
ONLY (GOLD) 

1500 10
COD BUC/CUTIEW

CM - 03 
ONLY (EXTRA) 

1500 10
COD BUC/CUTIEW

CM - 06 
ONLY

1500 10
COD BUC/CUTIEW
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• Capacitate instalată: 1000 + 1000 = 2000 W (dublă rezis-
tență)

• Temperatură maximă de operare: 320 °C
• Material rezistent aluminiu-oțel inoxidabil
• Un bac de sudură de dimensiuni până la 110 poate fi 

instalat pe unitate
• Comutatorul ON-OFF a fost echipat cu un indicator 

luminos pentru o operare mai uşoară
• Suport special de podea din aluminiu oferă posibilitatea 

de a opera oriunde
• Greutate: 2,95 kg (brut)

• Dimensiuni: 190x530x305 mm
• Greutate: 8 kg
• Volumul rezervorului : 12 l
• Volumul pistonului: 45 ml
• Conectare:  R 1/2”
• Testare cu  apă lichidă
• Presiune maximă: 60 bar 860 psi. 6 Mpa
• O presiune de încercare de 15 bari este suficientă pentru  

testarea scurgerilor în sistemul de instalație

CM-04 ONLY (BIG)

CM-60-BS

CM - 04 
ONLY (BIG)

2000 10
COD BUC/CUTIEW

CM-60-BS 0-60 1
COD BUC/CUTIEBAR

• Tăietor țeavă PPR, PE, PVC 50-120 mm

CM-PPC-120 

PPC-120 120 1
COD BUC/CUTIEMM

• Suport distribuitor 1’’

CM-1851

CM-1851 1’’ 100
COD BUC/CUTIEMĂRIME
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• Se pot tăia conducte de plastic de la 16 la 40 mm
• Lama a fost fabricată din oțel inoxidabil special de primă 

clasă
• Vopseaua electrostatică specială a fost utilizată pentru a 

preveni alunecarea mâinii în timpul folosirii 

• Se pot tăia conducte de plastic de la 16 la 40 mm
• Lama a fost fabricată din oțel inoxidabil special de primă 

clasă
• Vopseaua electrostatică specială a fost utilizată pentru a 

preveni alunecarea mâinii în timpul folosirii 

• Se pot tăia conducte de plastic de la 16 la 40 mm
• Lama a fost fabricată din oțel inoxidabil special de primă 

clasă
• Vopseaua electrostatică specială a fost utilizată pentru a 

preveni alunecarea mâinii în timpul folosirii 

• Se pot tăia conducte de plastic de la 40 la 63 mm
• Lama a fost fabricată din oțel inoxidabil special de primă 

clasă
• Vopseaua electrostatică specială a fost utilizată pentru a 

preveni alunecarea mâinii în timpul folosirii 

• Pot fi tăiate conductele Pex-Alpex de la 16 la 30 mm
• Lama a fost fabricată din oțel inoxidabil special de primă 

clasă
• Vopseaua electrostatică specială a fost utilizată pentru a 

preveni alunecarea mâinii în timpul folosirii 

OTC-42

PPC-42

SPC-42

PPC-63

PEX-42

OTC-42 16-42 10
COD BUC/CUTIEMM

PPC-42 16-42 10
COD BUC/CUTIEMM

SPC-42 16-42 10
COD BUC/CUTIEMM

PPC-63 16-63 1
COD BUC/CUTIEMM

PEX-42 16-32 10
COD BUC/CUTIEMM
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• Dimensiuni: 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160
• Bacurile de sudură pentru lipirea conductelor şi fitingurilor din polipropilenă (PPR) sunt fabricate 

prin tehnologia presă injectabilă
• Toate bacurilor de sudură marca CANDAN sunt conform normei DVS-2208 DIN
• Suprafețele exterioare ale bacurilor de sudură sunt acoperite cu teflon de primă clasă
• Culoare bac: ALBASTRU şi GRI

WS-20-160

SET REPARATOR PP-R

WS-20

WS-25

WS-32

WS-40

WS-50

WS-63

WS-75

WS-90

WS-110

WS-125

WS-160

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

160 mm

275

250

160

150

100

50

40

20

18

10

8

COD BUC/CUTIESPECIFICAŢII
TEHNICE

RHA 9 30
COD BUC/CUTIEMM
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• Racord: 1 1/4”, 1 1/2”, 2”
• PN 10
• Mecanism din alamă
• Corp din alamă
• Bilă din plastic - rezistență mare
• Temperatură de lucru: 0-40 grade

FLOTOR ALAMĂ CU BALON PLASTIC

CM-3201

CM-3402

CM-3404

CM-3405

CM-3406

CM-3407

CM-3408

3/8’’

1/2’’

3/4’’

1’’

1 1/4’’

1 1/2’’

2’’

100

75

50

50

25

25

25

COD BUC/CUTIEMĂRIME

• Cutter profesional 18 mm

CM-44

CM-44 18 25
COD BUC/CUTIEMM



Odorheiu Secuiesc

S.C. SZ.M-COM S.R.L 
RO15799845 • J19/862/2003

RO03 RNCB 0156 0164 1428 0001
Sediu: jud. Harghita

Odorheiu Secuiesc-535600
B-dul Independenţei nr. 54/11

Office: 0745-51 50 30
office@etansarefixare.ro

Departament vânzări: 0743-54 43 30
marton@etansarefixare.ro


