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Schrauben-Sicherung mittelfest

Опис

Оптимальний продукт для фіксації різьбових 
з'єднань. Може застосовуватися на змащених 
мастилами поверхнях, а також гвинтах із 
гальванічним покриттям.

Властивості
- стійкий до навантажень та вібрації
- надзвичайно швидке затвердіння
- широкий діапазон температур застосування
- придатний для змащених поверхонь
- запобігає протіканню
- контрольоване співвідношення моменту/

напруги

рідина 
Технічні дані
Форма
Момент зламу

Залишковий крутний 
момент
Хімічна стійкість

Час затвердіння

16 Nm
DIN EN 15865
10 Nm
DIN EN 15865
відносно добре 
протистоїть маслам, 
бензину, антифризу, 
воді та гальм. рідині
2-10 хв (active);  
10-60 хв (passive)

Працездатна міцність 2-3 г
12 гДосягнення остаточної 

міцності
Діапазон температур 
Коеф.тертя різьби 
Стійкість до змінного тиску

Основа
Густина

Колір / Зовнішній вигляд

Запах
В'язкість при 23°C 
Мінімальний строк 
придатності у первинній 
упаковці

Рекомендована 
температура зберігання

-60 to 150 °C
0,13
16 N/mm²
DIN EN 15337
диметилакрилати 
1,1 g/cm³
DIN EN 542
блакитний 
характерний 
1000 mPas
24 місяці

8 - 21 °C

Сфера застосування

Для всіх типів різьб (болти, шурупи, гайки) 
різної якості.

Увага!
Через анаеробні властивості продукту у флаконі 
завжди має бути достатньо повітря. В іншому 
випадку може відбутися передчасне затвердіння 
клею. Тому ємність може бути заповнена лише на 
прибл. 1/3. Обсяг заправки, однак, завжди 
відповідає вказаній на ємності кількості.

Застосування

Рівномірним шаром нанести на гвинти чи гайки. 
Затвердіння відбувається за відсутності повітря
(анаеробний метод).

Говорячи про час затвердіння, слід розрізняти 
активні та пасивні матеріали. Під активними 
матеріалами маються на увазі метали з високим 
вмістом заліза або міді (наприклад, залізо, сталь, 
мідь, латунь, бронза). Активні матеріали гарантують 
швидке затвердіння. На пасивних матеріалах, таких 
як високолегована (нержавіюча) сталь, цинк, 
алюміній або пластмаси, затвердіння протікає дуже 
повільно.

Наявна упаковка

Наша інформація базується на ретельних дослідженнях і 
вважається достовірною, проте вона не повинна 
використовуватися як обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

2661
PL

10 г пластикова пляшечка 

10 г пластикова пляшечка
        у блістері

3847
D

10 г пластикова пляшечка 3801
D

50 г пластикова пляшечка 3802
D-GB-E

10 г пластикова пляшечка     7653 
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