
Σφράγιση και στεγανοποίη-
ση για βίδες, πολύ ισχυρή,
θα λυθεί πολύ δύσκολα.
Σφραγίζει, στερεώνει και
στεγανοποιεί βίδες, μπου-
λόνια, παξιμάδια, ένθετα
σπειρώματα και τάπες σπει-
ρωμάτων, στις περιπτώσεις
που αυτά κανονικά δεν προ-
βλέπεται να ξεβιδωθούν.

Ιδανικό για βιδωτές συνδέσεις που
θα αναλάβουν ισχυρά φορτία.
Το πλεονέκτημα:
� Δεν χρειάζεται άλλου τύπου

ασφάλιση της σύνδεσης.

Η σύνδεση θα μπορέσει να λυθεί
μόνο με πύρωμα στους 300°C!
To πλεονέκτημα:
� Για κανονικές συνθήκες η σύνδε-

ση θα μπορέσει να λυθεί μόνο με
τα ειδικά εργαλεία και/ή με
πύρωμα.

Δεν διαβρώνεται από τη θερμοκρα-
σία και από την επαφή με διάφορα
ρευστά.
To πλεονέκτημα:
� Προϊόν γενικής χρήσεως με ευρύ

φάσμα εφαρμογών.

Εμποδίζει το λύσιμο της σύνδεσης,
λόγω π.χ. κραδασμών ή κρούσεων.
To πλεονέκτημα:
� Δεν υπάρχει περίπτωση ανεπιθύ-

μητων εξελίξεων, όπως συμβαίνει
συνήθως με τα στοιχεία μηχανικής
ασφάλισης μια σύνδεσης.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
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  Περιεχ.      Kωδ. Αρ.            Σ./Τεμ.

  25 g             0893 270 025        
  50 g             0893 270 050        1
  250 g             0893 270 250        

Φυσικές ιδιότητες (στην υγρή κατάσταση)
  Χημικός χαρακτηρισμός                               Διμεθυλακρυλικός οξικός εστέρας
  Χρώμα                                                           πράσινο/φωσφορίζον
  Ιξώδες                                                          400–600 mPas
  στους 25°C Brookfield RVT                         (ταχύτητα περιστροφής: 2/20 στρ./λεπτό)
  Πυκνότητα                                                    1.11 g/cm3

  Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος                 M 20
  Δυνατότητα πλήρωσης διάκενου                 0,15 mm
  Σημείο ανάφλεξης                                        > 100 °C
  Διατηρείται στην αποθήκη                           1 χρόνος για θερμοκρασία δωματίου

Φυσικές ιδιότητες (στην στερεοποιημένη κατάσταση)
  Αποκτά στερεότητα μετά από                                         10–20 λεπτά
  Αποκτά λειτουργικότητα μετά από                                 1–3 ώρες
  Αποκτά την τελική αντοχή μετά από                               5–10 ώρες
  Ροπή θραύσης που οδηγεί σε λύση της σύνδεσης         >30 Nm (M10)
  Ροπή υπέρστρεψης                                                          >45 Nm (M10)
  Αντοχή σε διάτμηση εξαιτίας θλίψης (DIN 54452)        12–15 N/mm2

  Ωφέλιμη περιοχή θερμοκρασίας                                    –55 °C έως +150 °C
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