4LOCK

LIST

ANAEROBNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LEPIDLO

4LO C K | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
pevnostní lepidlo pro zajištění závitů, šroubů,
ale i ložisek
mezera vyplnění 0,1 - 0,3 mm
praktické balení s dávkovací pumpičkou
gelová forma lepidla
3 druhy pevností -modrá (medium) - 13 - 22 Nm
-červená (strong) - 22 - 33 Nm
-zelená (extra strong) - 23 - 40 Nm

OBLASTI POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITÍ

4LOCK je anaerobní zajišťovací produkt pro spáry 0,1-0,3 mm.
Je vynikající i k zajišťování šroubů s velkým průměrem a větším
stoupáním (brzdové kotouče a třmeny, kloubové hřídele, příčná ramena ap.). Spolehlivě přilne bez primeru nebo aktivátoru
na kovech ať pozinkovaných nebo holých, těsní a chrání proti
korozi. Zamezuje vibracím mezi díly, nemusí se používat pérové podložky, zajišťovací matky či kontramatky. Je ve formě gelu,
proto neodkapává, je úsporný a použitelný v každé poloze, tedy
i nad hlavou. Láhev s pumpičkou zamezuje úniku produktu, zachovává jeho stálou kvalitu a zajišťuje přesné dávkování na požadovaném místě.

4LOCK nanášejte při teplotě +5 až 25 °C na čistý, suchý a odmaštěný povrch (vhodné použít CLEANER 4C). Do 10 min. korigovatelný, po 10 - 20min. nelze povolit ručně, po 12 hod. je dosaženo
konečné pevnosti.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SKLADOVÁNÍ

Skupenství (při 20°C): gel
Barva: modrá, červená, zelená
Zápach (vůně): charakteristický
Základ: ester kyseliny methakrylové
Relativní hustota (při °C): 1,1 g/cm3
Tepelná odolnost: -60 °C až150 °C
Čas tuhnutí modrá: po10-20min.
Konečná pevnost: po cca 12hod.
Viskozita modrá (medium): 20.000-30.000 mPas
Viskozita červený (strong): 9.600-14.100 mPas
Viskozita zelený (extra strong): 14.00-20.000 mPas
Povolovací moment modrý (medium): 13-22 Nm
Povolovací moment červený (strong): 22-33 Nm
Povolovací moment zelený (extra strong): 23-40 Nm

Nádoby skladovat těsně uzavřené na stojato, aby se zabránilo
jakémukoli úniku na suchém, chladném a dobře větraném místě.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

BALENÍ
4LOCK je dodáván v balení 40 ml lahvička.

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

