76 – 30,35,38

Tekutá závlačka
Prostriedok na zaistenie skrutkových spojov a lepenie ložísk

Oblasť použitia:
Zaistenie závitových spojov proti samovoľnému uvoľnenie a lepenie uloženia ložísk
použiteľné na všetky kovy.
Spôsob použitia:
Aplikujte malé množstvo prípravku priamo na závit alebo do domčeka ložiska
a nechajte 3 hodiny vytvrdnúť.

Vlastnosti výrobku:
Zaistenia spojov Metaflux vytvrdzujú v kontakte s kovmi a materiálmi, ako sú oceľ,
zliatiny, meď a liatina, len bez prístupu vzduchu.
• Na lepenie všetkých uložení ložísk
• Trvalá viskozita
• Vysoká odolnosť voči chemikáliám
• Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
• Zabraňuje korózii v závite
• Teplotná odolnosť: -60°C až +150°C, prechodne až +200 °C
• Skladovateľnosť: 1 rok
Zaistenie 76-30 (nižšia pevnosť)
Ložiskové uloženie s vôľou do 0,15 mm (ložiská menej namáhané v krute)
Riedke – Viskozita: 700 mPa.s
Strihová pevnosť: 11 N/mm2
Krútiaci moment: 13 Nm
Zaistenie 76-35 (stredná pevnosť)
Ložiskové uloženie s vôľou do 0,30 mm (ložiská stredne namáhané v krute)
Husté – Viskozita: 1100 mPa.s
Strihová pevnosť: 30 N/mm2
Krútiaci moment: 17 Nm
Zaistenie 76-38 (vysoká pevnosť)
ožiskové uloženie s vôľou do 0,15 mm (ložiská silno namáhané v krute)
Spoj je možné znovu povoliť iba zahriatím.
Riedke – Viskozita: 700 mPa.s
Strihová pevnosť: 40 N /mm2
Krútiaci moment: 47 Nm

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

