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Uygulama bilgisi
l Malzeme sývý durumda direkt ve düz-

gün bir þekilde yaðsýz, gressiz ve
tozsuz yüzey üzerine sürülür.

l Yüzey ne kadar temizse baðlantý o
kadar saðlam olur.

l Bu yapýþtýrýcýlar anaerob olarak sert-
leþir, yani bunlar sadece yapýþkan
madde ile hava oksijeninin temas
etmediði yerlerde sertleþirler.

l Bundan dolayý yapýþkanýn içinde
bulunduðu kaplar sadece yakl. 3/4
oranýnda doludur.

l Sertleþme hýzý ayný zamanda metalin
katalizör etkisine ve yarýk geniþliðine
de baðlýdýr.

l Malzeme ne kadar “pasif“ ve yarýk
ne kadar kalýnsa malzeme o kadar
yavaþ sertleþir.

l Pasif malzemeler: Nikel, çinko,
kalay, asil metaller, düþük Cu
ve/veya mangan içerikli alüminyum,
yüksek alaþýmlý çelik, oksit veya krom
katmanlarý, plastik, cam ve seramik.

l Aktif malzemeler: Çelik, pirinç,
bronz, bakýr, alüminyum (Cu içeriði
% 1'den fazla).

l Temizleme ve yaðdan arýndýrma için
fren temizleyici, Art.-Nr. 0890 108
71 önerilir.

Dikkat: Aþaðýdaki plastik malzemeler
uzun etkime süresi sonunda tahriþ edi-
lir: ABS, selüloit, polistirol, polikarbo-
nat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas),
Polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur,
Vulkanfiber boyanmýþ yüzeyler.
Her zaman ön deneme yapmanýzý tav-
siye ederiz.

Bilgi:

Malzeme sývý durumda parçalar
üzerine sürülür ve montajdan sonra
sünek elastik bir plastik madde ola-
rak sertleþir. Bu plastik madde boþ
aralýklarý tamamen doldurur ve
meydana gelen birleþme yeri sür-
tünme yoluyla korozyona ve pas-
lanmaya karþý korunur. Yüzde yüz
bir sýzdýrmazlýk elde edilir.

Kullaným alanlarý:

Otomobil ve ticari araç endüstrisi,
metal ve takým yapýmý, gemicilik,
makine ve motor imalatý, elektrik ve
elektronik endüstrisi.

Ýþaretleme:

Ürünler tehlike sýnýfýna tabi deðildir!

Avantajýnýz: Tehlikeli maddeler
yönetmeliði  § 16 , bölüm 2 'ye
uygundurlar.

(“Ýþi yapan kiþi malzemelerin, hazýr-
lanan karýþýmlarýn veya ürünlerin,
kendisi tarafýndan saðlýk açýsýndan
öngörülen risklerden daha düþük
riskli olanlarýnýn piyasada bulunup
bulunmadýðý kontrol etmelidir!“)

Ürün tablosu

Dayanýklýlýk

Çok sayýda lavga, gaz, çözücü eri-
yik, yað ve yakýt türlerine karþý
dayanýklýdýr.

Ýçerik Art.-Nr. Ýçerik Amb.
0893 243 025 Civata sabitleme orta mukavemetli 25 g
0893 243 050 Civata sabitleme orta mukavemetli 50 g
0893 243 250 Civata sabitleme orta mukavemetli 250 g
0893 270 025 Civata sabitleme yüksek mukavemetli 25 g
0893 270 050 Civata sabitleme yüksek mukavemetli 50 g
0893 270 250 Civata sabitleme yüksek mukavemetli 250 g
0893 603 025 Yatak sabitleme, yüksek mukavemetli 25 g
0893 603 050 Yatak sabitleme, yüksek mukavemetli 50 g
0893 603 250 Yatak sabitleme, yüksek mukavemetli 250 g
0893 620 050 Derz sabitleyici, ýsýya dayanýklý

(Yatak sabitleyici, ýsýya dayanýklý) 50 g
0893 620 250 Derz sabitleyici, ýsýya dayanýklý

(Yatak sabitleyici, ýsýya dayanýklý) 250 g 1
0893 573 050 Yüzey sýzdýrmaz, yeþil 50 g
0893 573 250 Yüzey sýzdýrmaz, yeþil 250 g
0893 574 050 Yüzey sýzdýrmaz, turuncu 50 g
0893 574 250 Yüzey sýzdýrmaz, turuncu 250 g
0893 518 050 Yüzey sabitleme, akmaz 50 g
0893 518 250 Yüzey sabitleme, akmaz 250 g
0893 577 050 Boru sýzdýrmaz 50 g
0893 511 050 Boru sýzdýrmaz, PTFE (Beyaz boru sızdırmaz) 50 g
0893 511 250 Boru sýzdýrmaz, PTFE (Beyaz boru sızdırmaz) 250 g
0893 545 050 Hidrolik sýzdýrmaz 50 g
0893 545 250 Hidrolik sýzdýrmaz 250 g
0893 260 100 Motor sýzdýrmaz 100 g
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