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Csavarrögzítő.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Nutlock NTL Palack 50 ml R 34702

Tulajdonságok: Előnyök:
• Biztosít és tömít bármilyen csavarkötést 
• Közepes szilárdságot biztosít 

a csavarkötésnek
• Nem folyik  és nem cseppen el
• Garantálja a csavarkötés kitűnő 

minőségét
• Figyelmeztető piktogramok nelnélkül

• Sokoldalú használhatóság
• A csavarkötés a megszokott 

eszközökkel is könnyen bontható 
• Alkalmazása után az anyag nem 

szivárog el a felhasználás helyéről
• A kezelt felületek tapadása  kitűnő 

és úgy kapcsolódnak össze, „mintha 
össze lennének ragasztva“

Alkalmazás:

Csavarok és csavaranyák könnyű szereléséhez és biztosításához alkalmazható. Kikeményedése után 
megfelelő hatást fejt ki a csavarkötés spontán meglazulása ellen (pl. rezgések). Közepesen szilárd 
kötést biztosít, amelyet a szokott módszerekkel lehet oldani.
• Alátétek és egyéb tömítések helyettesítésére is alkalmas
• Csavarok biztosítására használatos forgácsoló gépek és hidraulikus rendszerek elemeinél, sebes-

ségváltók, csapágyházak, tengelyek stb. csavarjainál
• Valamint egyéb szerkezeti alkalmazásoknál, minden olyan helyen, ahol a csavarkötést biztosítani és 

tömíteni kell

NUTLOCK
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Az összekapcsolandó részeket tisztítsuk meg a durva szennyeződésektől és zsírtalanítsuk 
a RETECH Clean készítménnyel.

2. A Nutlock készítményt vigyük fel a menetekre és szereljük össze a kapcsolást.

3. A megfelelő bebiztosítás 5-10 perccel az összeszerelés után következik be, mindez a környező 
körülményektől függ.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Hőmérsékleti tartomány od -55 °C do +180 °C
Színe Kék
Sűrűség 1,04 g/cm3

Viskozitás cPs 3000
Gyulladási hőmérséklet > 100 °C
Az kötés zárásának beállása < 10 perc
Teljes kikeményedés po 24 óra
Nyírószilárdság 15 - 25 Nm
Az átszakításhoz szükséges oldónyomaték < 30 Nm
Maximális hézag tűrés 0,2 mm
Élettartama 12 hónap (20 °C)


