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LAKOVÁ HMOTA NA POISTENIE SKRUTIEK

Ilustračné foto

Lak na zaisťovanie, značkova- 
nie a utesňovanie bez obsahu 
rozpúšťadiel s dobrou adhéziou 
na takmer všetky materiály.

Odolnosť voči vysokým 
teplotám až do min. 145 °C
Vhodná aj na vonkajšie použitie. 

Vysoký izolačný odpor 
Ako krytie pre elektricky vodivé diely.

Vysoká mechanická pevnosť
Dá sa však odstrániť.

Žiadna korózia

Dobrá odolnosť voči vode, 
obmedzená odolnosť voči  
oleju, benzínu a nafte

Neobsahuje rozpúšťadlá ani 
silikón

Praktická harmoniková fľaša
• Jednoduchá manipulácia.
• Lepšie odstraňovanie zvyškov.
• Bez upchávania hrotu.

Obj.č. 0893 741 451 0893 741 452 0893 741 453
Bal./ks 1/12 1/12 1/12

Farba ohnivo červená RAL 3000 repkovo žltá RAL 1021 svetlo modrá RAL 5012

Doplnkový sortiment Obj.č.
Metal Cleaner 7063 0890 107 063
Acetónový čistič 0893 460 

Oblasti využitia:
Vhodné na vizuálnu kontrolu všetkých 
možných pohybov medzi pripojenými, 
kalibrovanými dielmi. Vďaka lakovému 
zapečateniu je možné dokumentovať 
zabezpečenie kvality, riadenie výroby a 
testovanie produktov, a tak chrániť pred 
zásahmi tretích strán. Náter na zaistenie 
skrutiek sa používa na závitové kolíky, 
rúrkové skrutkové spoje, matice a iné 
závitové spoje po ich správnom napnutí 
a nakalibrovaní. Výrobok sa okrem toho 
môže používať na zakrytie elektricky 
vodivých dielov, na ochranu pred koró-
ziou a pred nárazom pri kontakte.

Pokyny:
Z dôvodu optimálnej adhézie sa z po- 
vrchu musí dôkladne očistiť olej, mazivo, 
vlhkosť a hrdza pomocou čističa kovov 
7063 (obj.č. 0890107063).
Naneste/kvapnite priamo na plochu, 
ktorá sa má zaistiť. Zvyšky produktu a 
nečistoty sa dajú odstrániť pomocou 
acetónového čističa (obj.č. 0893460). 
Po každom použití fľašu dobre uzat-
vorte.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť apli-
kácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská 
služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal 
zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.


