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Emergency Repair

What? อะไร When? เมมมื่อไหรร Where? ททมื่ไหน How? อยรางไร And don't forget! และอยราลมม
Resimac 101 metal repair paste. 
Metal repair paste for repairing 
metallic surfaces

Resimac 101 สสสำหรรับซซอมพพพนผผิวโลหะ

On site emergency repairs of corrosion, 
cracks, leaks, other leaks, holes or 
damage. Cold welding.

ในกรณณีทณีที่ซซอมดซวน ทณีที่มณีกสำรกรซอน รอยแตก รรัที่ว
หรพอรรัที่วอพที่นๆ ออุดรรูทณีที่เสณียหสำย ดด้วยระบบกสำรเชพที่อม
เยย็น

Pipes, plates, vessels, deck, flange 
paces, tanks, engines, etc

ทซอโลหะ, แผซนเหลย็ก , เรพอ, ดสำดฟด้สำเรพอ, 
หนด้สำแปลน, ถรัง, เครพที่องจรักร เครพที่องยนตต์ 
เปย็นตด้น

A two pack product that is mixed on a slate and applied 
by hand like butter on bread. Machin able. See 
application guide for more detail.

เปย็นสณี 2 พสำรต์ท ตด้องทสสำกสำรผสมสสำรประกอบ 2 ถอุงเขด้สำดด้วยกรันใน
อรัตรสำสซวนตสำมผลผิตภรัณฑต์แนะนสสำอยซสำงถรูกตด้อง โดยทสำบนพพพนทณีที่ใน
บรผิเวณทณีที่ตด้องกสำรกสำรซซอมแซม ดรูรสำยละเอณียดเพผิที่มเตผิมในครูซมพอกสำรใชด้
งสำน

Surface preparation is key, but if not 
possible do your best to stop the leak 
and schedule proper job later.

กสำรเตรณียมพพพนผผิวซซอมทณีที่เหมสำะสมเปย็นหรัวใจ
สสสำครัญแตซถด้สำเปย็นไปไมซไดด้  วผิธณีทณีที่ดณีทณีที่สอุดของกสำร
หยอุดรรัที่วคพอ จรัดตสำรสำงเพพที่อซซอมแซมภสำยหลรัง

Resimac 106 XF fast curing repair 
paste. Can be used under water

Resimac 106 XF ซซอมแซมชนผิดแขย็งเรย็ว 
สสำมสำรถใชด้ใตด้นสพสำไดด้

Emergency repairs in wet conditions.

ซซอมโลหะฉอุกเฉผินทณีที่สภสำพเปณียกชพพน

As above in wet, damp or under 
water conditions.

สภสำพพพพนผผิวของชผิพนงสำนทณีที่ เปณียกชพพนหรพอชผิพน
งสำนทณีที่อยรูซใตด้นสพสำ

As above. Note very short pot life.

อสำยอุของสณีหลรังทสสำกสำรผสมอรัตรสำสซวนแลด้วจะมณีอสำยอุกสำรใชด้งสำนทณีที่สรัพนมสำก  
เพรสำะสณีแขย็งเรย็ว

More tolerant to poor surface 
preparation.

งซสำยตซอกสำรใชด้งสำนแมด้พพพนผผิวโลหะไมซพรด้อม

*มณีควสำมกวด้สำงตซอกสำรใชด้งสำน

Resimac 103 metal repair stick. A 
single component repair putty in stick
form which cures rapidly at room 
temperature after mixing

Resimac 103 แทซงออุดรอยรรัที่วชผิพนงสำน   ใชด้
งสำนงซสำยมณีลรักษณะเปย็นแทซง โดยมณีสซวนผสม 2 
สซวนภสำยใน มณีกสำรแหด้งตรัวอยซสำงรวดเรย็ว ทณีที่
ออุณหภรูมผิหด้อง หลรังจสำกทสสำกสำรผสม

Emergency repair of leaks for fast 
curing

หยอุดรอยรรัที่วฉอุกเฉผินไดด้รวดเรย็ว

Leaking pipes, valves bodies, tanks, 
vessels etc.

ทซอรรัที่ว, ตรัววสำลต์ว, ถรัง, เรพอ อพที่นๆ

Cut of appropriate amount from the stick, knead to mix 
and press into place. See application guide for more 
detail.

ตรัดวรัสดอุทณีที่ตด้องกสำรออกจสำกแทซงและนวดผสมจนเปย็นเนพพอเดณียวกรัน และ
กดเขด้สำทณีที่ตรงรอยรรัที่ว ดรูรสำยละเอณียดเพผิที่มเตผิมในครูซมพอกสำรใชด้งสำน

Comes in a stick, easy to use and 
ideal for small and quick repairs

มสำในรรูปแบบกด้สำน ใชด้งสำนงซสำย  เหมสำะสสสำหรรับ
กสำรซซอมแซมขนสำดเลย็กและรวดเรย็ว

Resimac 105 Aqua Stick. A single 
component repair putty in stick form 
which cures rapidly underwater.

Resimac 105 เปย็นสสำรสสสำหรรับออุดซซอมแซม
ทณีที่เปย็นสซวนประกอบเดณียวในรรูปแบบของแทซงทณีที่
สสำมสำรถซซอมแซมไดด้อยซสำงรวดเรย็วในใตด้นสพสำ

Repairs under water or in wet or damp 
conditions

กสำรซซอมแซมรอยรรัที่วใตด้นสพสำ  สภสำพเปณียกชพพน

Anywhere underwater.

ทอุกทณีที่ทณีที่อยรู ซใตด้นสพสำ

As above

เหมพอนดรังกลซสำวขด้สำงตด้น

As above

ดรังกลซสำวขด้สำงตด้น



What? อะไร When? เมมมื่อไหรร Where? ททมื่ไหน How? อยรางไร And don't forget! และอยราลมม
Resimac 904 release agent.

Resimac 904 นสพสำยสำปด้องกรันกสำรตผิดกรันของ
ชผิพนงสำน

Apply when repairing mating faces to 
avoid glueing effect.

ทสสำเมพที่อมณีกสำรซซอมทณีที่ตสสำแหนซง หนด้สำแบบ หลณีกเลณีที่ยง
ผลกระทบจสำกกสำว

When repairing mating faces such as 
a flange face, the release agent is 
applied on opposite face to allow 
forming of metal paste before curing 
but avoiding the two surfaces to stick
together.

เมพที่อทสสำกสำรซซอมแซม หนด้สำแบบ อยซสำงเชซน หนด้สำ
แปลน , จะทสสำกสำรทสำนสพสำยสำปด้องกรัน ระหวซสำง 
พพพนผผิวสองดด้สำน กซอนกสำรตผิดตรัพงชผิพนงสำนและ
กซอนกสำรแขย็งตรัว แตซตด้องหลณีกเลณีที่ยงไมซใหด้ผผิวชผิพน
งสำนทรัพงสองดด้สำน ตผิดไปดด้วยกรัน

Apply to the opposite mating face from the repaired one,
mate faces for forming, and separate as applicable.

ใชด้กรับ หนด้สำแบบ จสำกตสสำแหนซงทณีที่มณีกสำรซซอม และตสสำแหนซงกสำรตผิดตรัพง
และสสำมสำรถแยกออกไดด้ตสำม ผลผิตภรัณฑต์ แนะนสสำ

If you miss out on this one you are 
cold welding. 

ใชด้กสำรเชพที่อมเยย็น เมพที่อเกผิดควสำมผผิดพลสำดในงสำน
ซซอม

Resimac 108 water activated tape. 
For quick pipe repairs

Resimac 108 เทป ซซอมแซมโดยใชด้นสพสำเปย็น
ตรัวกระตอุด้น สสสำหรรับงสำนซซอมทณีที่รวดเรย็ว

108 Pipe Repair Tape is ideal for 
systems operating up to 400psi with a 
maximum operating temperature of 
270C.

108 มณีประสผิทธผิภสำพในกสำรทนตซอกสำรใชด้งสำนหลรัง
ทสสำกสำรตผิดตรัพงแลด้วทณีที่ ควสำมดรัน ถถึง 400 psi
ออุณหภรูมผิ สรูงสอุดทณีที่ 270 C

Leaking pipes of low pressure made 
of steel and many types of plastic.

ทซอรรัที่วทณีที่มณีควสำมดรันตสที่สำ อยซสำงทซอ เหลย็ก และ 
ประเภทตซสำงๆของ พลสำสตผิก

Easy. Depressurize, clean and wrap. Cures fast.

งซสำย ลด้สำงทสสำควสำมสะอสำดแลด้วพรัน แขย็งตรัวรวดเรย็ว

Should be in any sites or ships 
emergency repair kit!

ควรจะมณีชอุดงสำนซซอมแซมตผิดไวด้ทณีที่หนด้สำงสำน หรพอ
บนเรพอไวด้เสมอ


