
P243 er en olietolerant gevindsikring  l låsning og tætning af boltsamlinger, pinolskruer, 
skruer og møtrikker ved f.eks. vibra  oner. Kan beny  es direkte på metaldele med en mindre mængde 
oliefi lm fra f.eks. maskin- og industriolier samt skærevæsker. 

P243 
GEVINDSIKRING - OLIETOLERANT

APPLIKATIONER
P243 Gevindsikring ersta  er låseskiver og låsemøtrikker. Udviklet 
 l direkte applicering på gevind med spor af oliefi lm, eller hvor 

applika  onen er udsat for oliestænk eller spray. 

EGENSKABER
• Universal låsning og forsegling 
• Mediumstyrke
• Demonteringsbar 
• Vibra  onssikker
• Olieresistent 
• Rengjorte gevind modstår op  l 12 Nm
• Olierede gevind modstår fra 8-10 Nm, a  ængig af olietypen og 

tykkelsen på oliefi lmen.

INSTRUKTION
1. Hvis muligt  ernes fedt eller snavs fra applika  onen.
2. Påfør limen på gevindet og monter dele.
3. Fikserings  d 15 minu  er for håndterbar styrke.
4. Arbejdsstyrke opnås e  er ca. 1  me. 
5. Ved anvendelse af ak  vator skal den først påføres og tørre.

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

OPBEVARING
Opbevaringstemperatur +5°C  l +25°C. 
Op  malt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

MILJØ
Yderligere informa  on se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE
P243 Flaske 50 ml . P243C Blisterpakning 50 ml.

Mod Metacrylat
Anaerob
Blå
Medium
1800 cps
Tixotropisk
0,1 mm
> 85°C
1,04
-55°C  l +150°C

Kemitype
Hærdning
Farve
Styrke
Viskositet - Brookfi eld
Sp3@ 20rpm @ 25°C
Mellemrum
Flammepunkt
Vægt
Temperaturområde

TEKNISK INFORMATION

Fiksering med ak  vator 
Fiksering uden ak  vator 
Fuldt hærdet  
Typisk brudstyrke
Tilrådelig belastning
Ak  vator/hur  ghærder

< 5 min. ved 20°C
< 15 min. ved 20°C
24  mer
20 Nm
8 -10 Nm
P7649 Ac  vator

HÆRDNING

P243P243

PRODUKTINFORMATIONPRODUKTINFORMATION

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

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.
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