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PRODUKTOVÁ INFORMACE

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ – VYSOKÁ PEVNOST
Schrauben-Sicherung hochfest
POPIS

Optimální prostředek určený k zajištění šroubových spojů, který lze použít jak pro
zaolejované povrchy, tak i pro galvanizované šrouby.

VLASTNOSTI

-

TECHNICKÁ DATA

Báze
Forma
Barva / vzhled
Zápach
Rozměry závitů
Teplotní rozsah
Moment uvolnění
Další krouticí moment
Pevnost ve smyku
Vytvrzení
- ruční manipulace
- funkční pevnost
- konečná pevnost
Viskozita při +23 °C
Hustota
Součinitel tření v závitu
Chemická odolnost ve vytvrzeném
stavu

vzdoruje uvolnění spoje při zatížení a vibracích
použitelné i na zaolejované povrchy
rychlé vytvrzení
zabraňuje průsakům
použitelnost v širokém rozpětí teplot
kontrolované momentové i napěťové poměry

Skladovatelnost v originálním
uzavřeném obalu

: dimethakrylát ester
: kapalina
: zelená
: charakteristický
: do M20
: -60 až +150 °C
: 36
Nm
DIN EN 15865
: 43
Nm
DIN EN 15865
: 25
N/mm² DIN EN 15337
: 2 – 10
:2–4
:8
: 500
: 1,1
: 0,17

min
hod
hod
mPa.s
g/cm3 DIN EN 542

: relativně dobrá vůči olejům, benzinu,
brzdové kapalině, vodě
: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny běžné rozměry matic a šroubů všech kvalitativních tříd.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Prostředek rovnoměrně nanést na šrouby nebo do závitů matic. Vytvrzení nastane
po vytlačení vzduchu zašroubováním (anaerobní princip).

POZNÁMKA

Kvůli anaerobním vlastnostem přípravku musí být pořád zaručený dostatek vzduchu v lahvičce, jinak by mohlo dojít k předčasnému vytvrzení lepidla. Proto smí být
lahvička naplněna jen do cca 1/3 svého obsahu. Nicméně skutečná náplň vždy
odpovídá údaji uvedenému na etiketě lahvičky.

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g
10 g
10 g
50 g

plastová lahvička
blistr
plastová lahvička
plastová lahvička

Obj. č. 3803 D
Obj. č. 3851 D
Obj. č. 8060 D-RUS-UA
Obj. č. 3804 D

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 05.12.2018 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 17/18/06/2018.

