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Studlock
Veľmi pevný anaeróbny prostriedok na zaisťovanie ložísk.

Objednávacie kódy:

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

Studlock STL Fľaštička 50 ml R 34701

Vlastnosti: Výhody:
• Zaistenie ložísk v náboji alebo na hriadeli
• Chemická odolnosť prípravku
• Nesteká, neskvapkáva, je tixotropný
• Rýchle vytvrdzuje

• Nahradenie podložiek a iných tesnení
• Vymedzenie vôle medzi krúžkom ložiska 

a nábojom alebo hriadeli
• Zaistený a  tesnený spoj odoláva 

chemikáliám, palivám, mazadlám, 
a  všetkým ostatným priemyselným 
kvapalinám a plynom

• Neuniká po montáži z miesta aplikácie
• Ihneď istí a tesní, odoláva „vibráciám“

Aplikácia:

Určený pre zaisťovanie ložísk, šraubov a ďalších spojení, kde je vyžadovaná veľmi vysoká pevnosť. 
Veľmi ťažko rozoberateľný. Zaisťuje a tesní, je odolný voči chemikáliám, palivám, mazadlám a väčšine 
priemyselných kvapalín.
• tesnenie a istenie ložísk
• tesnenie a istenie šraubov do priemeru 25 mm
• eliminuje používanie istení a tesnení v náročných podmienkach a prípadoch
• zvlášť vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť voči chemickým látkam
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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 Studlock na závity alebo súčiastky a zmontujte spoj. 

3. K dostatočnému zaisteniu príde za 5-20 min po zmontovaní v závislosti na vonkajších podmien-
kach.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Tepelná odolnosť od -55 °C do +200 °C
Farba zelená
Merná hmotnosť 1,06 g/cm3

Viskozita cPs 7500
Bod vznietenia > 100 °C
Doba zatesnenia spoja < 20 minút
Plné vytvrdenie po 24 hod.
Uvoľňovací moment na pretrhnutie 20-35 Nm
Maximálna vymedzovacia vôľa 0,3 mm
Skladovateľnosť 12 mesiacov (20 °C)

Skladovanie:

Na suchom mieste.


