
 Para uma fi xação de peças 
de união cilíndricas, sujeitas a 
grandes cargas .

 Endurecimento seguro a baixas 
temperaturas (aprox. 0ºC)
É também um auxiliar de confi ança no 
inverno.

Capacidade máxima de 
enchimento da fenda 0,15 mm
Até mesmo fendas maiores podem ser 
reparadas sem gastar muito dinheiro.

Evita a corrosão por fricção
Os rolamentos não gripam!

Resistente a um grande número 
de bases, gases, solventes, 
óleos e combustíveis 

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. 
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não 
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha 
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do 
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos 
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas 

Art.-Nr. 0893 603 050
Qt./Emb. 1

Conteúdo 50 g

Base química Éster de ácido metacrilato

Cor Verde

Seco ao tato min./máx. 5-10 min

Resistência fi nal min./máx. 3-6 h

Temperatura de aplicação min./máx. 5 até 35 °C

Adequado para rosca máx. M12

Amplitude térmica min./máx. -55 até 150 °C

Validade a partir de data de fabrico 12 meses

 NSF = Organismo internacional 
reconhecido para o controlo e 
registo de produtos, utilizados  
no setor alimentar 

  Campos de aplicação 
 Fixação de buchas, cápsulas, rodas 
dentadas, cavilhas, rolamentos, união 
de eixos e cubos, sujeitos a grandes 
cargas.
Indústria automóvel e veículos 
comerciais, construção metalúrgica 
e fabrico de ferramentas, construção 
naval, construção de máquinas e 
motores, construções elétricas e 
eletrónicas.  

    Atenção:
Os seguintes plásticos podem ser 
danifi cados em caso de exposição 
prolongada: ABS, celuloide, polistireno, 
policarbonato (Macrolon), PMMA 
(Vidro acrílico), polissulfone, SAN 
(Luran, Tyril), vinidur, fi bra vulcânica e 
superfícies pintadas. Recomendamos 
sempre que realize os seus próprios 
testes.  

  Homologação 
 Certifi cado NSF, classe P1, 
Reg.-Nr. 151997  
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