PRODUKTINFORMATION

P641

CYLINDRISK FASTSÄTTNING
P641 Cylindrisk fastsättning är för låsning av alla lagertyper och storlekar, axlar, bussningar och
gängade förband, eller andra cylindriska detaljer och tätt inpassade metallytor som kräver demontering i framtiden. P641 förhindrar läckage och uppglappning på grund av stötar och vibrationer.
Härdar utan kontakt med luft efter montering. P641 ger medelhög låsning och är färgkodad (gul)
för jobbidentifiering.
TEKNISK INFORMATION

APPLIKATIONER
• Låsning av alla lagertyper och storlekar
• Låsning av bussningar och bultförband
• Låsning av tätt inpassade metallytor
• Cylindriska låsningar

Kemisk typ
Härdningstyp
Färg
Styrka
Viskositet - Brookfield
Sp3@ 20rpm @ 25°C
Spaltfyllnad
Flampunkt
Vikt
Temperaturområde

EGENSKAPER
• Snabb fixering
• Medelhög låsning
• Demonteringsbar
• Vibrationssäker
• Hög kemisk resistens
• Oljeresistent efter montering
• Skjuvhållfasthet 12 -14 N/mm²

Dimetakrylat
Anaerob
Gul
Medium
Trögflytande
400 - 800 cps
0,20 mm
>100°C
1,06
-55°C till +150°C

HÄRDNINGSPRESTANDA

INSTRUKTION
1. Delar ska vara rena, torra och fri från olja och fett,
använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera limmet på delarna och montera.
3. Fixeringstid 15 minuter för hanterbar styrka.
4. Vid bruk av P7649 skall det appliceras först och torka.

Fixeringstid med aktivator
Fixeringstid utan aktivator
Helt härdad
Skjuvhållfasthet
IS 10123 intervall
Fixeringstid stål
Aktivator/snabbhärdare

<5 min. vid 20°C
<10-15 min. vid 20°C
12 timmar
12 - 14 N.m
1 - 16 N.m
< 15 minuter
P7649 Activator

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR
• Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast och rostfritt
• Vid behov av snabbare härdningsprocess
• Rekommenderas vid montering under +15°C
FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.
MILJÖ & SÄKERHET
Mer information se säkerhetsdatablad.
FÖRPACKNING
P641 Flaska 50 ml . P641C Förpackad flaska 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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