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www.retech.com

OIL TOLERANT RETAINER
Nagy szilárdságú anaerob rögzítőszer közvetlen alkalmazásra.

Megnevezés  Raktári kód  Csomagolás  Kiszerelés  Rendelési sz.

Oil Tolerant Retainer ROTR Palack 50 ml 1 35128

Rendelési kódok:

Alkalmazás:

Az Oil Tolerant  Retainer egy nagy szilárdságú anaerob rögzítőszer közvetlen alkalmazásra. Nagy szilárdságú és alacso-
ny viszkozitású. Használható rögzítőszerként az olajjal és kőolajtermékekkel enyhén szennyezett alkatrészekre, valamint 
ragasztóként a zsírtalanított alkatrészekre. Az így kialakított összekötés megakadályozza az érintkezési korrózió kialaku-
lását. A teljes megkeményedés után ellenáll a -53 °C-tól 150 °C-ig terjedő hőmérsékletnek. Kiválóan alkalmas a csúszó 
alkatrészek elhelyezésének biztosítására, valamint a hüvelyekben és a tengelyeken elhelyezett betétek, csapágyak, fo-
gaskerekek biztosítására.

 Rendelkezik az ivóvízzel való érintkezésre vonatkozó WRAS engedéllyel.

Tulajdonságok: Előnyök:
• 2 az 1-ben termék

• Hőmérséklettűrés -53 °C-tól +150 °C-ig tör-

ténő felhasználásnál

• Megakadályozza az érintkezési korrózió ki-

alakulását

• WRAS engedély (az ivóvízzel való érintke-

zés)

• Alkalmazható az olajjal és kőolajtermé-
kekkel enyhén szennyezett alkatrészeknél 
(biztosítás) + a  zsírtalanított alkatrészeknél 
(ragasztás)

• Rendkívül stabil összekötés, széles fel-
használás 

• Meghosszabbítja az összekötött elemek 
élettartamát

• Környezetbarát
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A kikeményítés sebessége: 15 perc (T= 20 °C-nál)
Végső szilárdság: > 24 óra
Hőmérséklet tartomány: -53 °C-tól +150 °C-ig
Nyírószilárdság: 21 - 24 N/mm
A játék meghatározása: max. 0,1 mm
Az alkatrészek szétválasztásához szükséges nyomaték: 30 - 35 Nm

Műszaki adatok:

Használati utasítás:

1. Vigye fel a megfelelő mennyiségű Oil Tolerant Retainer-t
2. Az alkatrészeket szerelje össze.
3. Az anyag kb. 15 perc eltelte után megszárad.
4. Az összekötés a teljes szilárdságát 24 óra eltelte után éri el.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518  707, Fax: 0036/96/518  708, e-mail: iroda@retech.com, www.retech.com

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon
ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nemRETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nemRETECH HUNGÁRIA
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 továbbértékesített termékért sem.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

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


