
P641 Lejesikring er  l fastgørelse af alle lejetyper og størrelser, aksler, bøsninger og gevindsamling-
er eller andre cylindriske dele og tæt  lpassede metalfl ader, der kræver demontering i frem  den. 
P641 forhindrer lækage og løsrivning på grund af stød og vibra  oner. Hærder uden kontakt med ilt 
e  er montering. P641 giver mediumlåsning og har farvekoden (gul)  l iden  fi ka  on.

P641 
LEJESIKRING

APPLIKATIONER
• Låsning af alle lejetyper og størrelser.
• Låsning af bøsninger og boltsamlinger.
• Låsning af tæt  lpassede metaloverfl ader. 
• Cylindrisklåsning 

EGENSKABER
• Hur  g fi ksering.
• Medium låsning.
• Demonteringsbar.
• Vibra  onssikker.
• Høj kemiskresistens.
• Olieresistent e  er montering.
• Vridningsstyrke 12 -14 N/mm².

INSTRUKTION
1. Dele skal vare rene, tørre og fri for olie og fedt.
     Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør limen på delene og monter.
3. Fikserings  d 15 minu  er for hånterbar styrke.
4. Ved brug af P7649 skal det påføres først og tørre. 

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

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

MILJØ & SIKKERHED
Yderligere informa  on se sikkerhedsdatablad. 

EMBALLAGE
P641 Flaske 50 ml . P641C Blisterpakning 50 ml.

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

Dimetakrylat
Anaerob
Gul
Medium
Tygfl ydende
400 - 800 cps
0,20 mm
>100°C
1,06
-55°C  l +150°C

TEKNISK INFORMATION

Fiksering med ak  vator 
Fiksering uden ak  vator 
Fuldt hærdet 
Vridningsstyrke
IS 10123  interval
Fikserings  d stål
Ak  vator/hur  ghærder

<5 min. ved 20°C
<10-15 min. vid 20°C
12  mer
12 - 14 Nm
1 - 16 Nm
< 15 min.
P7649 Ac  vator

HÆRDNING

P641P641

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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