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NUTLOCK
Zajišťovací anaerobní tmel na šroubová spojení.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Nutlock NTL Lahvička 50 ml R 34702

Vlastnosti: Výhody:
• Zajistí a utěsní jakýkoliv šroubový spoj 
• Střední pevnost spoje
• Nestéká, nekape
• Zaručená kvalita spoje
• Bez výstražných symbolů nebezpečnosti

• Mnohaúčelovost
• Snadno rozebíratelný spoj běžným 

nářadím
• Neuniká po montáži z místa aplikace
• Ošetřované části k sobě dobře přilnou 

a drží „jako slepené“

Aplikace:

Určen ke snadné montáži a zajištění šroubů a matic a po vytvrzení jako prevence proti samovolnému 
uvolnění spoje např. vibracemi. Vytváří středně pevné spojení demontovatelné běžnými způsoby.
• nahrazení podložek a jiných těsnění
• použití na zajištění šroubů u obráběcích strojů, hydraulických systémů, šroubů u převodových skří-

ní, domečků ložisek a hřídelů atd.
• všechny ostatní konstrukční aplikace a všude tam, kde je třeba zajistit a utěsnit šroubové spojení
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Spojované části očistěte od hrubých nečistot a odmastěte Retech produktem RETECH Clean. 

2. Naneste Nutlock na závity a smontujte spoj. 

3. K dostatečnému zajištění dojde za 5-10 min po smontování v závislosti na okolních podmínkách.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Tepelná odolnost od -55 °C do +180 °C
Barva modrá
Měrná hmotnost 1,04 g/cm3

Viskozita cPs 3000
Bod vzplanutí > 100 °C
Doba fixace < 10 minut
Plné vytvrzení po 24 hodinách
Pevnost ves smyku 15 - 25 Nm
Uvolňovací moment na přetržení < 30 Nm
Maximální vymezovací vůle 0,2 mm
Skladovatelnost 12 měsíců (20 °C)


