NICRO Lok
Kleje anaerobowe
Do zabezpieczania
po³¹czeñ gwintowych
Do uszczelniania
gwintów rurowych
Do monta¿u czêci
i wype³niania szczelin

Zalety

 Zastêpuje mechaniczne zabezpieczanie rub przed odkrêcaniem siê z powodu drgañ, uderzeñ, wstrz¹sów
 Zapewnia szczelnoæ po³¹czeñ
hydraulicznych
 Zmniejsza koszty monta¿u
czêci maszyn
 Gwarantuje szczelne ³¹czenie
powierzchni nawet przy wysokim cinieniu
 Temperatura pracy od -55°C do
+ 150°C (204°C)*
 Po utwardzeniu odporny na
wodê, olej, paliwa silnikowe,
gazy, rozpuszczalniki
 Zabezpiecza przed korozj¹

Zastosowania











Przemys³ maszynowy
Huty, walcownie
Maszyny górnicze
Sprzêt wojskowy
Przemys³ stoczniowy
Urz¹dzenia transportowe
Kolej
Petrochemie
Budowa maszyn
Elektrownie, urz¹dzenia
energetyczne

W³aciwoci
Kleje NICRO Lok s³u¿¹ do zabezpieczania rub przed odkrêcaniem siê,
do uszczelniania gwintów rurowych,
do monta¿u ³o¿ysk, kó³ zêbatych,
uszczelniania powierzchni ko³nierzy
i korpusów maszyn. Utwardzenie
kleju nastêpuje tylko wtedy, gdy
spe³nione s¹ jednoczenie dwa
warunki: brak dostêpu tlenu z powietrza i kontakt z jednym z wymie-nionych metali: stal wêglowa, mosi¹dz,
br¹z, mied. Czas utwardzania kleju
zale¿y od rodzaju kleju i temperatury.
Utwardzony klej anaerobowy odporny

Sposób u¿ycia

Powierzchnie przeznaczone do
klejenia powinny byæ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeñ, ladów
korozji, odt³uszczone np. Nicro K-3 S
i osuszone. Klej nieutwardzony jest
w postaci p³ynnej o ró¿nej gêstoci,
nale¿y nanosiæ go wyciskaj¹c odpowiedni¹ iloæ przez dyszê bezporednio na ³¹czone czêci. Klej
nieutwardzony posiada w³asnoci
kapilarne, ³atwo wype³nia szczeliny i
pory. Nie nale¿y zanurzaæ czêci

jest na wysokie naciski i naprê¿enia
cinaj¹ce, jest odporny na drgania
i ci¹g³e obci¹¿enia dynamiczne oraz
na wysokie cinienie. Utwardzony
klej odporny jest na wszelkie oleje,
paliwa, rozpuszczalniki i silne chemikalia. Nie jest konieczna dok³adna
obróbka powierzchni klejonych, chropowatoæ powierzchni od Rz8 do
Rz40 podnosi wytrzyma³oæ z³¹cza.
Spoina klejowa doskonale chroni
powierzchnie klejone przed korozj¹.

³¹czonych w kleju. Optymalna tempe-

ratura utwardzania 200oC. Nadwy¿ki
kleju pozostaj¹ce poza spoin¹ pozostan¹ nieutwardzone i daj¹ siê ³atwo
wytrzeæ np. szmatk¹. Dane techniczne podane s¹ w karcie doboru kleju.
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Dane techniczne

NICRO Lok Kleje anaerobowe

* Dane dotycz¹ce poszczególnych rodzajów klejów znajduj¹ siê w tabeli doboru kleju Nicro Lok
Postaæ:
Kolor:
Zapach:
Lepkoæ:

Gêstoæ (20oC):

p³yn o ró¿nej gêstoci
fioletowy, niebieski, zielony, ró¿owy, czerwony, ¿ó³ty, bia³y
zapach w³asny
od 10 do 300.000 mPa s
od 1,05 do 1,1 g/cm3

Temperatura zap³onu:
Maksymalna gruboæ szczeliny:
Czas przechowywania:

93oC
od 0,08 do 1,0 mm
1 rok (w oryginalnych opakowaniach

Czasy utwardzania w 24oC
Czas manipulacji si³¹ palców:
Utwardzenie funkcjonalne:
Utwardzenie ostateczne:

od 5 do 120 minut (N Lok 25-72 natychmiast)
od 0,5 do 12 godzin (N Lok 25-72 natychmiast)
do 72 godzin

Stan po utwardzeniu
Wytrzyma³oæ na cinanie:
Wytrzyma³oæ na cinanie przy rozci¹ganiu:
Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie:
Moment zrywaj¹cy po³¹czenie:
Maksymalny moment do dalszego obracania:

11 - 35 N/mm2 (dla N Lok 22-70, 26-00, 26-75, 26-20)
3 - 15 N/mm2 (dla N Lok 25-04, 25-73, 25-18, 25-10)
2 - 22 N/mm2 (dla N Lok 25-04, 25-73, 25-18, 25-10)
2 - 55 Nm
2 - 46 Nm

Zakres temperatury pracy:
Odpornoæ chemiczna:

w temperaturze < 24oC)

-55oC do +150oC (204oC)
bardzo dobra

Czynniki ekologiczne
Klasyfikacja toksycznoci:
Sposób utylizacji:
Posiada atest PZH

Nie dotyczy
Zgodnie z Ustaw¹ o odpadach Dz. U. Nr 96 poz. 592 z
1997 r. wraz z póniejszymi zmianami.

Opakowania
Butelka
Tuba

50 ml
200 (250) ml
Importer:

NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel. 081 / 750 36 80
Fax 081 / 750 36 90

GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-731 Lublin, ul. Poznañska 10/3
Tel. 081 / 527 84 85
Fax 081 / 527 86 22

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Nie możemy przejmować żadnej odpowiedzialności za rezultaty u osób trzecich, gdyż warunki i stosowane metody znajdują się poza naszą kontrolą.

