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BORU SABİTLEYİCİ DIN 2999‘a göre  konik/silindirik 
dişli tüm bağlantı parçaları ve 
metal boru bağlantılarında 
sızdırmazlığa uygundur.

Test edilmiş kalite
•  DVGW onayı (Kayıt No.   

NG-5146BM0336+0037),  
DIN EN 751-1‘e göre test edilmiştir.

•  60°C sıcaklık ve 10 bar basınca kadar 
oksijen ile uyumluluğu test edilmiştir  (Boru 
sabitleyici).

• NSF onaylıdır (NSF/ANSI 61).

5 bar basınca kadar hemen 
sızdırmazlık sağlar
•  İyice sıkılmış bağlantılar, anında yaklaşık 

5 bar‘a kadar, tamamen sertleştikten 
sonra ise boruların işletme basıncına 
kadar yüklenebilir.

Kimyasal maddelere karşı yüksek 
dayanıklılık
•  Endüstriyel sıvıların ve gazların 

çoğunluğuna karşı nötr davranış gösterir.

Çözücü madde içermez

Sızdırmazlık maddesi dişten dışarı 
akmaz

Güvenli ve hızlı montaj

Kimyasal maddelere ve gazlara 
karşı dayanıklılık listesine bakınız.

Kullanım şekli:
Dişler temiz, kuru, tozdan ve yağdan 
arındırılmış olmalıdır. Bağlantı iyice sıkılmalı 
(> 5 Nm), ardından diş artık 
döndürülmemelidir.

Uyarı:
Sıcaklığı > 40°C olan su ile temas halinde 
olan bakır içerikli bağlantılar (pirinç, bronz, 
kırımız pirinç) için uygun değildir.

Dişler normlara uygun olmalıdır. Bağlantılar 
ürünün sertleştirilmesi esnasında ve 
sonrasında birbirine karşı 
döndürülmemelidir, herhangi bir ilave 
ayar işlemi yapılmamalıdır.

Orta mukavemetli Düşük mukavemetli, PTFE‘li

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden deneme yapmanız tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için teknik bilgi sayfasına başvurunuz.

Hacim Art.-Nr. Amb./
Ad.

50 g 0893 577 050 1

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
 50 g 0893 511 050

1
250 g 0893 511 250

Tanım Gaz Su sıcaklığı 
+40°C‘ye kadar

Su sıcaklığı 
+40°C ile +65°C arası

Su sıcaklığı 
+65°C‘den fazla

Bakır X X – –
Pirinç X X – –
Parlak çelik * X X X –

* aynı zamanda sıcak galvanize dişli borular X = uygun / – = uygun değil

Fiziksel Özellikler
Boru sabitleyici 
0893 577 050

Boru sabitleyici, PTFE‘li
0893 511 050 
0893 511 250

Kimyasal karakterizasyon Dimetil akril asit ester Meta akril asit ester
Renk Sarı / Floresanlı Beyaz
Dokunulabilir sertlik 15–30 dakika* 15–30 dakika*
Nihai sertlik 3–6 saat* yakl. 12 saat*
Kopma momenti 15–20 Nm (M10) 5–8 Nm (M10)
Sertleştikten sonra dönd. momenti 10–15 Nm (M10) 4–7 Nm (M10)
Sertleştikten sonra basma kesme muk. 6–13 N/mm2 5–7 N/mm2

Sıcaklık kullanım aralığı –55°C ile +150°C arası 55°C ile +150°C arası
Fonksiyon mukavemeti 1–3 saat*
Maks. diş çapı R 3" (M80)
Maks. boşluk doldurma kapasitesi 0,50 mm

*malzemeye bağlı


