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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Bilgi:
LOCTITE cıvata sabitleyici, orta dayanıklılık, 97990-243... DVGW araştırma yerinin
gerçekleştirdiği bir test sonucu D2 contaları alanında Federal Alman Sağlık
Kurumu'nun KTW önerisine sahiptir: gıda ürünleri ve içme suyu alanı için uygundur.

* ISO 10964 uyarınca kopma momenti değerleri.

Genel bilgiler:
Tüm cıvata bağlantılarında kullanım için uygundur. Sıvı bir şekilde uygulandığında
vidalandıktan sonra hava olmadığından ve dişlide metal ile temas sonucu sertleşir.
LOCTITE cıvata sabitleyici, düşük dayanıklılık, 97990-222....
Dişli boyutu M36'ya kadar olan ayar cıvatalarını sabitlemek için kullanılır. Yüksek
uzunluk çapı oranına sahip olan parçalar bile tekrar çözülebilir. Korozyonu azaltır.
Titreşime karşı iyi dayanıklılığa sahiptir. Kolayca sökülebilir ve ayarlanabilir..
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -55 °C ile +150 °C arası.
LOCTITE cıvata sabitleyici, orta dayanıklılık, 97990-243....
Dişli boyutu M36'ya kadar olan dişli bağlantılarını sabitlemek ve sızdırmaz hale
getirmek için. Hafif yağlanmış olan yüzeylerde de sertleşir. Titreşim sonucu
gevşemeye karşı dayanıklıdır. Normal bir takım ile tekrar çözülebilir.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -55 °C ile +180 °C arası. KTW önerisi.
LOCTITE cıvata sabitleyici, sıcaklıklara karşı yüksek dayanıklılık, 97990-2720050
Dişli boyutu M36'ya kadar olan dişli bağlantılarını çok dayanıklı bir şekilde
sabitlemek için. 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
Tiksotrop bileşen sayesinde iyi bir şekilde uygulanabilir.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -55 °C ile +200 °C arası.
LOCTITE cıvata sabitleyici, kapiler, 97990-290....
Sonradan uygulandığında, örn. daha önce gerdirilmiş olan dişlilerde veya
gözeneklerde ve çatlaklarda kapiler etki ile sabitler ve sızdırmaz hale getirir. Önceden
monte edilmiş cıvataları, titreşim ve gerilim kaybına karşı sabitler. M8'e kadar olan
bağlantılar için uygundur.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık -55 °C ile +150 °C arası.
LOCTITE cıvata sabitleyici, yüksek dayanıklılık, 97990-2701...
M20 boyutuna kadar olan ve normalde tekrar çözülmemesi gereken dişli
bağlantılarını yüksek dayanıklılık ile sabitlemek ve sızdırmaz hale getirmek için.
Büyük dinamik zorlanma koşulları altında titreşim sonucu gevşemeye karşı
dayanıklıdır. Ürün, yüksek dayanıklılığa sahip birleştirme bağlantıları için de
uygundur. Sadece 300 °C'ye ısıtma yaparak sökülebilir.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -55 °C ile +150 °C arası.
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Sipariş numarası
 

Ambalaj Dahili
tanım no.

Sertleştirme sistemi Viskozite
m Pa · s

Sertleşme süresi
Dakika

Nihai sertleşme süresi
Saat

Koparma torku
Nm

Dişli boyutu

97990-2220010 10 ml flakon 222 anaerob 900-1500 15 12 6 ≤M36
97990-2220050 50 ml şişe 222 anaerob 900-1500 15 12 6 ≤M36
97990-2430010 10 ml flakon 243 anaerob 1300-3000 10 12 26 ≤M36
97990-2430050 50 ml şişe 243 anaerob 1300-3000 10 12 26 ≤M36
97990-2720050 50 ml şişe 272 anaerob 4000-15000 40 12 23 ≤M36
97990-2900010 10 ml flakon 290 anaerob 20-55 20 12 10 M6
97990-2900050 50 ml şişe 290 anaerob 20-55 20 12 10 M6
97990-2701010 10 ml flakon 2701 anaerob 500-900 10 12 38 ≤M20
97990-2701050 50 ml şişe 2701 anaerob 500-900 10 12 38 ≤M20
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