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NUTLOCK
Zaisťovací anaeróbní tmel na šroubové spojenia.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Nutlock NTL Fľaštička 50 ml R 34702

Vlastnosti: Výhody:
• Zaistí a utesní akýkoľvek šroubový spoj 
• Stredná pevnosť spoja
• Nesteká, nekvapká
• Zaručená kvalita spoja
• Bez výstražných piktogramov

• Viacúčelovosť
• Ľahko rozoberateľný spoj bežným 

náradím
• Neuniká po montáži z miesta aplikácie
• Ošetrované časti k  sebe dobre priľnú 

a držia „ako zlepené“

Aplikácia:

Určený na ľahké montáže a zaistenie šraubových spojov a matíc a po vytvrdení ako prevencia pro-
ti samovoľnému uvoľneniu spoja napr. vibráciami. Vytvára stredne pevné spojenie demontovateľné 
bežnými spôsobmi.
• nahradenie podložiek a iných tesnení
• použitie na zaistenie šroubov v obrábacích strojoch, hydraulických systémov, šroubov v prevodo-

vých skriniach, domčeky ložísk a hriadeľov atď.
• všetky ostatné konštrukčné aplikácie a všade tam, kde je treba zaistiť a utesniť šroubové spojenie
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Spojované časti očistite od hrubých nečistôt a odmastite produktom RETECH Clean. 

2. Naneste Nutlock na závity a zmontujte spoj. 

3. K dostatočnému zaisteniu príde za 5-10 min po zmontovaní v závislosti od vonkajších podmienok.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Tepelná odolnosť od -55 °C do +180 °C
Farba modrá
Merná hmotnosť 1,04 g/cm3

Viskozita cPs 3000
Bod vznietenia > 100 °C
Doba zatesnenia spoja < 15 minút
Plné vytvrdenie po 24 hod.
Pevnosť v šmyku 15 - 25 Nm
Uvoľňovací moment na pretrhnutie < 30 Nm
Maximálna vymedzovacia vôľa 0,2 mm
Skladovateľnosť 12 mesiacov (20 °C)


