
6305388 - BISON METAL LOCK CARD 10 ML MULTI LANGUAGE

METAL LOCK
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΌΝΙΑ, ΠΑΞΙΜΆ∆ΙΑ ΚΑΙ ΒΊ∆ΕΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Υγρό ασφαλιστικό σπειρωμάτων για μπουλόνια, παξιμάδια και
 βίδες.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Ασφαλίζει μπουλόνια, παξιμάδια, βίδες και μπουλόνια βρύσης,
τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ξεβιδωθούν αργότερα.
Στεγανοποιεί σπειρώματα βιδών και τα προστατεύει από
σκουριά.
Ακατάλληλο για Εφαρμογές με συνθετικά και ξύλο.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Ανθεκτικό στους κραδασμούς και τις δονήσεις

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω
από +10°C
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:  Τα μέρη προς ασφάλιση
πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και να μην έχουν σκόνη και
έλαια. Αφαιρέστε τη λιπαρότητα με ακετόνη. Αφαιρέστε εκ των
προτέρων σκουριές που μπορεί να υπάρχουν με συρμάτινη
βούρτσα ή παρόμοιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Εφαρμόστε Bison Metal Lock στο σπείρωμα της βίδας
και συναρμολογήστε. Η Bison Metal Lock λειτουργεί και
σαν λιπαντικό. Μετά τη συναρμολόγηση μην κουνήσετε ή
μετακινήσετε τα μέρη.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες αμέσως με
ασετόν. Τα ξεραμένα υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο
μηχανικά.
Σημεία προσοχής:  Bison Metal Lock είναι μια αναερόβια κόλλα.
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν ωριμάζει με τον συνδυασμό,
μέταλλο και απουσία οξυγόνου. Ως εκ τούτου, η κόλλα έξω από
το σπείρωμα δεν θα ωριμάσει, λόγω της παρουσίας οξυγόνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα: Μπλέ

Πυκνότητα Περίπου: 1,03 g/cm³

Εκαστικότητα: Πολυ Καλό

Ικανότητα πλήρωσης: Καλό

Ελάχιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

-30 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

100 °C

Στέρεες ύλες Περίπου: 100 %

Ιξώδες: θιξοτρποπική

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 18 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος, προφυλαγμένο από
τον παγετό.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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