PRODUKTINFORMATION

P574

safe

FLÄNSTÄTNING

P574 Flänstätning är ett flytande packningsmaterial. Används för tätning mellan styva flänsar och
plana ytor av metall i nästan alla storlekar och former. Ersätter papper, kork etc. Applikationen
klarar 6 bars tryck direkt efter montering och 350 bar efter härdning beroende på spaltstorlek.
P574 är lösningsmedelsfritt och har "vitt säkerhetsdatablad" Ej klassificerad (CLP).
APPLIKATIONER
P574 Flänstätning är ett flytande packningsmaterial som formas
på plats och ersätter kork- och papperspackningar.
Utmärkt för bl.a: Flänsar . Gjutjärnskomponenter . Lagerhus .
Pumpflänsar . Tankarmaturer . Transmissionskåpor . Växellådor .
Vevhus . Etc
EGENSKAPER
• Universellt
• Ersätter kork och papperspackningar
• Tixotropiskt, varken rinner eller droppar
INSTRUKTION
1. Rengör ytorna som ska tätas från fett, olja och smuts,
använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera på ytorna och montera ihop delarna
ACTIVATOR / ACCELERATOR
Vid behov av snabbare härdningshastighet och när montering
sker i temperatur under +15°C kan P7649 Activator användas.

TEKNISK INFORMATION
Kemisk typ
Färg
Styrka
Viskositet +25°C
Spaltfyllnad
Flampunkt
Vikt
Temperaturområde
Innehåll av lösningsmedel

Dimetakrylat Ester
Orange
Medium
50,000 cps Tixotropisk
<0,3 mm
>100°C
1,10
-55°C till +150°C
Lösningsmedelsfritt

HÄRDNINGSPRESTANDA
Fixeringstid med aktivator
Fixeringstid utan aktivator
Helt härdad
Lossningsmoment
Skjuvhållfasthet
Rengöring av ytor
Primer för ytor

<10 min vid 20°C
15 - 30 min vid 20°C
<24 tim vid 20°C
8 N.m
10 N.m
P7063
P7649 Activator

FÖRVARING
Förvaringstemperatur +5°C till +25°C.
Optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.
MILJÖ & ANVÄNDARVÄNLIG
Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare.
Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING
P574 Tub 50 ml . P574C Förpackad tub 50 ml.

Leverantör:
Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se . www.payback.se
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras
fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller
levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd
med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammaförd och är baserad eller
de resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något
specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.
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