
P242 er en gevindsikring med medium styrke. Giver en hur  g sikring og forsegling af f.eks. boltsam-
linger. P242 er vibra  onssikker, demonteringsbar og dækker ca. 80% af behovet for gevindsikring. 
Behandlede dele samles let, da limen fungerer som smøremiddel. Den thixotrope vedhæ  ning gør at 
produktet hverken løber eller drypper ved montering. P242 er brugervenligt med "hvidt sikkerheds-
datablad" Ikke klassifi ceret (CLP).

P242
GEVINDSIKRING - MEDIUMGEVINDSIKRING - MEDIUM 

APPLIKATIONER
P242 Gevindsikring ersta  er låseskiver og låsemøtrikker. 
Låser og tætner skruer, bolte og møtrikker op  l M36.
Typiske boltsamlinger: Maskinværktøj . Gearkasser . Lejehuse .
Hydraulikforskruninger . Transportører . Konstruk  onsudstyr

EGENSKABER
• Universal sikring og tætning.
• Medium styrke.
• Vibra  onssikker.
• Demonteringsbar.
• Fungerer som smøremiddel ved montering.
• Farvekode blå.

INSTRUKTION
1. Rengør og a  ør de fl ader som skal limes.                                     
    Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør limen på gevindet og monter delene.
3. Fikserings  d 15 minu  er for håndterbar styrke.
4. Ved brug af ak  vator skal denne appliceres først og tørre. 

BEHOV FOR P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR
• Hvis materialet er inak  vt / passivt som f.eks. plast og rus  rit.
• Ved behov for hur  gere hærdning. 
• Anbefales ved montering under +15°C.

OPBEVARING
+5°C  l +25°C, op  malt er tørt, køligt og ikke i direkt sollys.

MILJØ & BRUGERVENLIGHED 
Produktet er ikke klassifi ceret som skadeligt for miljø og brugere.
Ikke klassifi ceret i henhold  l CLP, se sikkerhedsdatablad. 

EMBALLAGE
P242 Flaske 50 ml . P242C Blisterpakning 50 ml.

P242P242

Dimetakrylat
Anaerob
Blå
Medium
1200 cps  xotropisk
M80
>80°C
1,06
-55°C  l +150°C

Kemitype
Hærdning
Farve
Styrke
Viskositet - 25°C
Maks. gevindstørrelse
Flammepunkt
Vægt
Temperaturområde

TEKNISK INFORMATION

Fiksering med ak  vator 
Fiksering uden ak  vator 
Fuldt hærdet
Brudstyrke
Løsdrejningsmoment
DIN 54454
Tilrådelig belastning
DIN 54454
Ak  vator/hur  ghærder  
  

< 5 min. ved 20°C
< 20 min. ved 20°C
24  mer
16 Nm
22 Nm

8 Nm  l 15 Nm

P7649 Ac  vator

HÆRDNING

safe

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.

PRODUKTINFORMATIONPRODUKTINFORMATION

Leverandør:
Payback Danmark ApS . Industrivej 11 . 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 . info@pld.dk . www.payback-Lubricants.dk
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