
Descrição
Cola isenta de solventes, semi-sólida de solidificação
anaeróbica (sem oxigénio) e altamente viscosa à base
de um dimetilacrilato.

Características
os restos de líquido não saem para fora da rosca-
substitui cânhamo e pastas-
endurecimento sem oxigénio-
endurecimento extremamente rápido-
aplicação fácil-
excelente capacidade de humidificação-
solidez média-

Dados técnicos
Classe de resistência mittelfest 7 medium

strength
Base Di-Methacrylatester /

dimethylacrylate ester
Côr / aspecto blau / blue
Tamanhos das roscas bis R3“ / up to R3”
Margem de temperaturas
de utilização

-60 bis +150 / -60 to +150
°C

Coeficiente de atrito da
rosca

0.13

Densidade 1,08
DIN EN 542

Resistência ao cisalha-
mento sob pressão

16 N/mm²
DIN EN 15337

Binário de aparafusamen-
to

10 Nm
DIN EN 15865

Viscosidade a 23°C 5000 mPas
Thixotrop

Forma flüssig / liquid
Odor charaktreistisch /

characteristic
Solidez ao tacto 2-10 min
Estabilidade funcional 2-3 h
Resistência final 12 h
Tempo mínimo de conser-
vação na embalagem ori-
ginal fechada

24 meses

Temperatura de armaze-
namento recomendada

8 - 21 °C

Campos de utilização
Adequado para fixar e vedar roscas de tubos, assim
como uniões roscadas. Desenvolvido para vedar uni-
ões aparafusadas em sistemas de travagem, siste-
mas de combustível, circuitos de óleo, por exemplo
em motores e sistemas hidráulicos, assim como em
circuitos de água.

Utilização
As superfícies a vedar têm que estar isentas de pelí-
culas de óleo, sujidade, cor ou outro tipo de revesti-
mentos. Para que a vedação seja perfeita, as superfí-
cies devem ser polidas. O vedante foi concebido de
forma a que, após a união, seja possível voltar a sol-
tar as superfícies com uma ferramenta adequada e
sem danificar a rosca.

Nota
Na Alemanha, não é permitida para a utilização em
instalações de gás domésticas e de água potável.

Embalagens disponíveis
10 g Blister 3808

D

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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