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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

vascozitate medie|rezistenta mare|greu demontabil

Blocarea asamblarilor cilindrice la rulmenti, roti dintate si
bolturi, intarire rapida

Date tehnice
Culoare verde
Fluorescent da
Pentru îmbinări filetate de până la M 36
Vâscozitate 2.500 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestit, iilor 0,2 mm
Moment de rupere 35 - 45 Nm
Cuplu de torsiune 50 - 70 Nm
Rezistent,a la forfecare Nmm² (DIN 54452) 25 - 30 N/mm²
Rezistent,a la manipulare 5 min.
Rezistent,a finală (100 % rezistent,ă) 1-3 h
Rezistent,a la temperatură intre -60°C si +150°C
Aprobări / Orientări
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Tratament prealabil al suprafat,ei
in general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabila
a suprafetelor deoarece chiar si suprafetele putin uleioase
(de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate
acestea, cele mai bune rezultate se obtin pe suprafete/piese
curatate si degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S).
Daca este necesar piesele pot fi putin slefuite.
Mod de aplicare
WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul
vârfului de dozare; evitat, i contactul direct între vârful de
dozare s, i metal. În cazul îmbinărilor prin presare s, i al pieselormai mari care urmează să fie îmbinate, ambele suprafet,etrebuie întotdeauna umezite în mod subt, ire s, i uniform.
Îmbinarea rapidă a pieselor. În cazul îmbinărilor glisante, rotit, ipiesele una împotriva celeilalte în momentul îmbinării pentru o
distribut, ie optimă a adezivului. Piesele articulate nu ar trebui
să fie mis, cate până când nu sunt fixate manual. Nu turnat, iWEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi
în flacon. Chiar s, i cele mai mici particule de metal vor provoca
întărirea în sticlă. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui
echipament de dozare în product, ia de serie.
Depozitare
WEICONLOCK poate fi depozitat in recipientul original timp
de cel putin un an la temperatura camerei. A se pastra departe
de surse de caldura si razele directe ale soarelui. Aerul din
flacon/ tub pastreaza adezivul lichid.
Sigurant,ă s, i sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Accesorii
30700200 Activator F, 200 ml, verde
30955172 Varf de dozare, 1 buc
Mărimi disponibile
30638020 WEICONLOCK® AN 306-38, 20 ml, verde
30638110 WEICONLOCK® AN 306-38, 10 ml, verde
30638150 WEICONLOCK® AN 306-38, 50 ml, verde
30638200 WEICONLOCK® AN 306-38, 200 ml, verde
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WEICONLOCK®

Adezivi s, i etans, ant, i anaerobi

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilorindividuale nu depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i că produsele noastre sunt de înaltă calitate s, i fără defecte conform Condit, iilor Generale de Vânzare. Cu
toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea
produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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