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Dichtol PuC 2152 là hệ thống thẩm thấu làm kín cải tiến với    

 
- Impregnation of small pores from ~ 0.01mm up to 

0.5mm.  
- a high pressure – tightness through the impreg-

nation and simultaneously a seal-coating with 
perfect anti-adhesive properties is achieved be-
cause of its ‘teflonish’ sealing properties, even for 
complicated components; no time consuming 
processing. 

- parts may be treated with liquid Dichtol PuC 2152 
by brushing, spraying, dipping or spot-
impregnation.  

 
TÍNH NĂNG 

• Very high pressure tightness 
• Corrosion-resistant and weatherproof 
• Resistant against solvents, acids and lyes 
• Vibration damping 
• Anti-adhesive properties 
 

 
 

Dichtol PuC 2152 Dichtol PuC Penetrant 
2153 (thinner) 

1 l 2.5 l or 5 l 

5 l   (~1 gallon) 12 l or 25 l 

30 l 75 l or 150 l 

 
 

 

12 tháng trong thùng kín. Trữ ở nơi khô ráo, chống ẩm
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ỨNG DỤNG  

Capillary-active impregnation of micropores, hairline 
cracks and porosities up to ~ 0.5mm without vacuum or 
pressure, right on the spot. 
 
Dichtol PuC 2152 is mixed with Dichtol PuC Penetrant 
2153 in ratio 1:2.5 up to a maximum of 1:5 as required: 
 

• More penetrant = lower viscosity = deeper 
impregnation 

• Less penetrant = higher viscosity = better anti-
adhesive properties of the sealer 

 
Spray- or brush-apply Dichtol PuC 2152 several times 
crosswise on the area to be processed (wet on wet) or 
dip it for several minutes. 

 
Working temperature < 30°C / 86°F 
Humidity between 35% and 85% 

 
Dichtol PuC 2152 cures within approx. 12 hours (+20°C 
/ 68°F). It is chemically resistant after 7 days. 

 
PENETRATION TIME 

 

Wall thickness [mm] Minutes 

up to 5 10 

up to 15 20 

> 15  30 

 
Thông số kỹ thuật  

 

Poresize ~ 0.01 – 0.5 mm 

Compression strength đến ~ 300 bar  (~4,500 psi) 

Chemical resistance high resistance against solvents, 
acids, lyes 

Temperature resistance up to +200°C / 392°F 
(short-term) 

Bảng dữ liệu

Dichtol với đặc tính chống dính

Mô tả sản phẩm

tính năng chống dính tuyệt vời

Đóng gói

Tuổi thọ

- Độ kín cao, chịu áp lực cao

- Chịu ăn mòn và thời tiết

- Kháng dung môi, a xít, kiềm

- Đặc tính chống rung

- Đặc tính chống dính

- Thẩm thấu các lỗ mao mạch nhỏ kích thước từ 0.01mm 

đến 0.5mm

- Chịu áp lực cao, lớp phủ có đặctính chống dính tuyệt vời 

nhờ tính năng của “teflon”, hiệu quả ngay cả với các chi tiết 

phức tạp, việc xử lý không tốn nhiều thời gian.

- Có thể dùng phương pháp quét bằng cọ, phun, nhúng hay 

thẩm thấU tại chỗ.

Chiều dày chi tiết (mm) phút

đến 15

trên 15

Kích thước mao mạch

Cường độ chịu nén

Chịu hóa chất

Chịu nhiệt độ

A xít, kiềm mạnh, dung môi

gián đoạn đến 200 độ C/ 392 
độ F

đến 5

Thời gian thẩm thấu

Hệ thống thẩm thấu mao mạch cho khuyết tật siêu nhỏ, nứt 
róc, cạn hình sợi tóc, cấu trúc xốp của lớp phun phủ nhiệt 
kích thước đến 0.5mm, thi công tại chỗ không cần hệ thống 
chân không hay áp lực

Dichtol PuC 2152 được trộn với chất thẩm thấu Dichtol PuC 
2153 Penetrant ở tỉ lệ 1:2.5 đến 1:1.5 tùy theo yêu cầu sử 
dụng.
           - Càng nhiều chất thẩm thấu, độ nhớt càng thấp,
            thẩm thấu càng sâu.
          - Ít chất thẩm thấu = độ nhớt cao = đặc tính chống
            dính càng tốt

Thi công bằng cách quét, phun Dichtol PuC 2153 nhiều lần 
theo các hướng chéo nhau trên bề mặt cần xử lý (khi bề mặt 
còn ướt) hoặc nhúng trong vài phút

              Nhiệt độ khu vực làm việc < 30 độ C/86 độ F
              Độ ẩm từ 35-85%

Dichtol PuC 2153 lưu hóa trong vòng 12 giờ (ở 20 độ C / 68 
độ F). Khả năng chịu hóa chất hoàn toàn đạt được sau 7 
ngày
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