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VĪTŅU LĪMES
VIDĒJAS STIPRĪBAS
VĪTŅU LĪME
5660-70-80 (10 ml), 5660-70-02 (50 ml), 2S43
Produkta apraksts
Aiztur skrūvju, uzgriežņu un bultskrūvju patvaļīgu atskrūvēšanos. Viegli demontējama, izmantojot parastus
darbarīkus. Var uzklāt uz nedaudz netīrām (eļļainām, ietaukotām) virsmām. Detaļas pirms samontēšanas
ieteicams attīrīt ar STALOC attīrītāju SQ-200. Lai paātrinātu līmes sacietēšanu, lietojiet STALOC anaerobo līmju
aktivētāju. Ļoti izturīga pret koroziju, vibrāciju, ūdeni, gāzēm, dažādām eļļām, ogļūdeņražiem un daudzām citām
ķīmiskām vielām. Ļoti ātri sacietē pat uz nerūsējoša tērauda.
Sertificēta atbilstoši NSF, DVGW, TZW, GAZ un EN 751-1.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas pārsniedz 250 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, pēc pudeles atvēršanas nodrošiniet, lai tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBAS
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
berzes koeficients
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
µ
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
zila/UV gaismā – luminiscējoša
1700–9000
0,25
M 36
0,10
1,05
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
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ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
5–15
0,5–1
1–3
no -55 līdz +200
Ātrdarbīgs
rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis
SQ-220

Anaerobo
līmju
aktivētājs

Vītņu līmes termoizturība

iekustināšanas moments
% no maks.

Testēta ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (5 Nm iepriekšēja pievilkšana) – 25 °C,
atbilstoši standartam ISO 10964.

apkārtējās vides temperatūra °C

Cietēšanas laiks atkarībā no detaļas materiāla

cietēšanas laiks

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 1000 h
teicama
teicama
laba
laba
teicama

pēc 5000 h
teicama
teicama
laba
laba
laba

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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AUGSTAS STIPRĪBAS
VĪTŅU LĪME
5660-70-81 (10 ml), 5660-70-03 (50 ml), 2S70
Produkta apraksts
Aiztur skrūvju, uzgriežņu un bultskrūvju, kas pakļautas lielai slodzei, patvaļīgu atskrūvēšanos. Detaļas pēc
savienošanas ir grūti demontēt. Detaļas pirms samontēšanas ieteicams attīrīt ar STALOC attīrītāju SQ-200. Lai
paātrinātu līmes sacietēšanu, lietojiet STALOC anaerobo līmju aktivētāju. Vītnes izmērs līdz M20.
Sertificēta atbilstoši NSF.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, kā, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220). Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var paātrināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir augstāka par 250 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, pēc pudeles atvēršanas nodrošiniet, lai tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
berzes koeficients
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25°C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
µ
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
zaļa/UV gaismā – luminiscējoša
500
0,15
M 20
0,10
1,11
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ATRIBŪTS
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

VIENĪBA
min
h
h
°C

SPECIFIKĀCIJA
10–20
1–3
5–10
no -55 līdz +200
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Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība

iekustināšanas moments %
no maks. uz tērauda

Testēta uz tērauda atbilstoši standartam ASTM 1002/DIN 53283.

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
laba
laba
teicama
teicama
teicama

pēc 1000 h
samazināta
samazināta
laba
teicama
teicama

pēc 5000 h
samazināta
samazināta
laba
teicama
teicama

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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AUGSTAS STIPRĪBAS
VĪTŅU LĪME
5660-70-04 (50 ml), 5660-71-15 (250 ml), 2S72
Produkta apraksts
Augstas stiprības anaerobā līme tiek izmantota metāla savienojumu nostiprināšanai un noblīvēšanai vietās, kur
nepieciešama augsta termoizturība. Augstās viskozitātes un tādēļ, ka līme nepil, to var izmantot liela diametra
bultskrūvēm, kuru izmērs nepārsniedz M 56/2”. Ļoti izturīga pret koroziju, vibrāciju, ūdeni, gāzēm, dažādām
eļļām un smērvielām, ogļūdeņražiem un daudzām citām ķīmiskām vielām.
Sertificēta atbilstoši NSF un DVGW.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, kā, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var paātrināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir augstāka par 250 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, pēc pudeles atvēršanas nodrošiniet, lai tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25°C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
sarkana/UV gaismā – luminiscējoša
5000–28 000
0,30
M 56 / 2”
1,10
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālās sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
20–40
3–6
24
no -55 līdz +230
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Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība

iekustināšanas moments %
no maks.

Testēta uz tērauda atbilstoši standartam ASTM 1002/DIN 53283.

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 500 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

pēc 1000 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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VĪTŅU LĪME
5660-70-75 (50 ml), 2S90
Produkta apraksts
Anaeroba zemas viskozitātes, vidējas/augstas stiprības vītņu līme savilcējskrūvju nostiprināšanai un blīvēšanai.
Īpašās līmes viskozitātes dēļ tā sniedz teicamu kapilārās iespiešanās efektu, tādējādi produkts iekļūst/blīvē
mikroporas un mikroplaisas. Īpaši piemērota maza diametra skrūvēm un cilindriskām detaļām.
Lieliska izturība pret koroziju, vibrāciju, ūdeni, gāzi, dažādām eļļām un daudzām citām ķīmiskām vielām.
Ātri sacietē anaerobo atmosfērā. Produkts ir piemērots neaktīviem/pasīviem materiāliem, piemēram, nerūsējošam
tēraudam.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, kā, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220). Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var saīsināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas pārsniedz 250 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
zaļa/UV gaismā – luminiscējoša
10–20
M 5 – 0,07
M5
1,1
>100
dimetakrilāta esteri
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
10–20
0,5–1
3–6
no -55 līdz +150
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Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība
Testēts uz tērauda atbilstoši standartam ASTM 1002/DIN 53283.

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
laba
laba
teicama
teicama
teicama

pēc 1000 h
vidēja
vidēja
teicama
teicama
laba

pēc 5000 h
vidēja
vidēja
teicama
teicama
laba

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!.
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VĪTŅU BLĪVĒJUMI
VIDĒJAS STIPRĪBAS HIDRAULISKAIS
BLĪVĒJUMA MATERIĀLS
5660-70-85 (10 ml), 5660-70-05 (50 ml), 5S42
Produkta apraksts
Vidējas stiprības anaerobā līme un blīvējuma materiāls ir izmantojams tādu hidraulisko un pneimatisko sistēmu
detaļu vītņu blīvēšanai, kuras vēlāk nepieciešams demontēt ar darbarīkiem. Var izmantot kā PTFE blīvlentes
aizstājēju, blīvējot gāzes, sašķidrinātās naftas gāzes, ūdens, ogļūdeņražu, eļļas un citu ķīmisku vielu caurules.
Blīvējamās vītnes izmērs līdz R3/4”. Ātra sacietēšana anaerobā vidē pat uz pasīviem materiāliem un nerūsējoša
tērauda.
Sertificēta saskaņā ar DVGW un EN 751-1.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet
detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var paātrināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas pārsniedz 200 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums pie +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks pie +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
brūna/UV gaismā – luminiscējoša
500–600
0,15
M 20 – R 3/4”
1,05
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10 x 20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
10–20
1–3
3–6
no -55 līdz + 150
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība

iekustināšanas moments %
no maks.

Testēta ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (5 NM iepriekšēja pievilkšana) – 25 °C
atbilstoši standartam ISO 10964.

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

pēc 1000 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

pēc 5000 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
VIDĒJAS STIPRĪBAS CAURUĻU
VĪTŅU BLĪVĒJUMA MATERIĀLS
5660-70-08 (75 ml), 5S77
Produkta apraksts
Vidējas stiprības anaerobā līme metāla vītņu savienojumu blīvēšanai. Maksimālais vītnes diametrs līdz M 80/
3”. Novērš gāzes, augstspiediena gāzes, sašķidrinātās naftas gāzes, naftas, benzīna, ūdens un daudzu citu
ķīmisku vielu noplūdi. Augsta noturība pret koroziju, vibrāciju, ūdeni, gāzi, dažādām eļļām, ogļūdeņražiem un
citām ķīmiskām vielām. Detaļas pirms samontēšanas ieteicams attīrīt ar STALOC SQ-200 attīrītāju.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var paātrināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir lielāka par 200 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
dzeltena/UV gaismā – luminiscējoša
20 000–70 000
0,30
M 80/līdz 3”
1,11
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
15–30
1–2
3–6
no -55 līdz +150

14

INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība
Testēts ar tērauda paraugu atbilstoši standartam ASTM 1002/DIN 53283

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 1000 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 5000 h
teicama
teicama
teicama
laba
laba

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
PTFE BLĪVAUKLA
5660-70-71 (175 m)
Produkta apraksts
100% politetrafluoretilēna šķiedras blīvēšanas aukla ir paredzēta metāla un plastmasas savienojumu blīvēšanai.
Noturīga pret lielāko daļu šķidrumu un gāzu iedarbību. Termoizturība: no –200 °C līdz +240 °C. Piemērota visu
veidu vītnēm. Nesamezglojas, ir izturīga pret oksidāciju, sēnīšu vai baktēriju augšanu. Var izmantot caurulēm, pa
kurām tiek transportēts gāzveida skābeklis.

Lietošanas pamācība
▪

Sākot ar vītnes galu, brīvi tiniet auklu, pārklājot vītnes virzienā.

▪

No atsevišķā dozatora uzklājiet 2 vai 3 pilienus montāžas līdzekļa un ar pirkstu izsmērējiet virs PTFE
auklas. Tas ir nekaitīgs un bioloģiski noārdāms materiāls.

▪

Vairāk aptiniet vītnes beigās un nosedziet ar auklu tikai 10–15 mm no vītnes.

▪

Ražotāja norādījumi attiecībā uz auklas tinumu skaitu:
• ½ collu caurulei — no 12 (smalka vītne) līdz 18 (rupja vītne) tinumiem
• 11/2 collu caurulei — no 16 (smalka vītne) līdz 24 (rupja vītne) tinumiem
• citiem cauruļu diametriem pielāgojiet tinumu skaitu pēc nepieciešamības.

Fizikālās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība
glabāšanas laiks
spiedienizturība

MĒRVIENĪBA
°C
bārs

TEHNISKIE DATI
balta
no -200 līdz +240
bez ierobežojuma
līdz 100

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
VIRSMAS BLĪVĒJUMI
VIDĒJAS STIPRĪBAS VIRSMAS
BLĪVĒJUMA MATERIĀLS
5660-70-07 (75 ml), 5S74
Produkta apraksts
Lieto sūkņu, pārnesumkārbu, motoru un citu iekārtu atloku un virsmu savienošanai un blīvēšanai. Aizpilda līdz 0,5
mm lielas spraugas starp savienojamām virsmām. Droša blīvēšana temperatūras diapazonā no -55 °C līdz
+150 °C. Detaļas pirms samontēšanas ieteicams attīrīt ar STALOC SQ-200 attīrītāju. Lai paātrinātu blīvējuma
materiāla sacietēšanu, lietojiet STALOC anaerobo līmju aktivētāju. Izturīgs pret ūdens, gāzes, sašķidrinātās
naftas gāzes, eļļas un citu ķīmisko vielu iedarbību.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamību uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var paātrināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir lielāka par 200 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
oranža/UV gaismā – luminiscējoša
28 000–100 000
0,50
1,10
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
15–30
3–6
24
no -55 līdz +150
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība

iekustināšanas moments %
no maks.

Testēts ar tērauda paraugu atbilstoši standartam ASTM 1002/DIN 53283

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%

temperatūra
[°C]
125
125
25
87

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
laba
laba

pēc 500 h
teicama
teicama
laba
laba

pēc 1000 h
teicama
teicama
laba
laba

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
ELASTĪGS VIDĒJAS STIPRĪBAS
VIRSMAS BLĪVĒJUMS
5660-70-65 (50 ml), 5S18
Produkta apraksts
Vidējas stiprības anaeroba saistviela. Piemērota precīzi pieguļošu (atstarpe līdz 0,5 mm) metāla plakņu, atloku,
reduktoru vāku un tamlīdzīgu virsmu savienošanai. Uzreiz pēc samontēšanas nodrošina izturību pret zemu
spiedienu. Izturīga pret ūdens, gāzes, sašķidrinātās naftas gāzes, eļļas un citu tehnisko šķīdumu iedarbību.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, kā, piemēram, STALOC SQ-220 ātrdarbīgu rūpnieciskas
tīrīšanas līdzekli. Uzklājiet anaerobo saistvielu, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās saistvielas lietošana uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra, ir iepriekš
jāpārbauda.
Anaerobās saistvielas sacietēšanas laiku var saīsināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir lielāka par 250 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
sarkana/UV gaismā – luminiscējoša
70 000–600 000
0,50
1,05
>100
dimetakrilāta esteris
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez
iepriekšējas pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
10–20
1–3
6–12
no -55 līdz +180
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība
Testēts ar tērauda paraugu atbilstoši ASTM 1002/DIN 53283.

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%

temperatūra
[°C]
125
125
25
87

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 1000 h
teicama
teicama
vidēja
teicama

pēc 5000 h
teicama
Teicama
Vidēja
laba

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
CILINDRISKO DETAĻU LĪMES
VIDĒJAS STIPRĪBAS
CILINDRISKO DETAĻU LĪME
5660-70-10 (50 ml), 6S41
Produkta apraksts
Piemērota gultņu, ieliktņu, uzmavu un citu cilindrisku detaļu nostiprināšanai. Teicama noturība pret koroziju,
vibrāciju, ūdens, gāzes, dažādu eļļu, ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu iedarbību. Lieliska termoizturība.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var saīsināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir lielāka par 200 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5° C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
dzeltena/UV gaismā – luminiscējoša
550
~0,12
M20
1,05
>100
uretāna metakrilāts
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
10–20
1–3
3–6
no -55 līdz +150
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Termoizturība

apkārtējās vides temperatūra °C

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 500 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

pēc 1000 h
teicama
teicama
teicama
laba
teicama

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
AUGSTAS STIPRĪBAS
CILINDRISKO DETAĻU LĪME
5660-70-20 (50 ml), 6S03
Produkta apraksts
Piemērota gultņu, ieliktņu, uzmavu un citu cilindrisku detaļu nostiprināšanai. Augsta stiprība dinamiskās, aksiālās
un radiālās slodzes gadījumā. Maksimālais atstarpes lielums 0,1 mm. Detaļas pirms samontēšanas ieteicams
attīrīt ar STALOC attīrītāju SQ-200. Lai paātrinātu līmes sacietēšanu, lietojiet STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Izturīga pret rūsu, vibrāciju, kā arī ūdens, gāzes, dažādu eļļu, ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu iedarbību.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var saīsināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir lielāka par 200 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5° C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
zaļa/UV gaismā – luminiscējoša
2600 – 3100
~0,1
M12
1,10
>100
uretāna metakrilāts
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
2–5
1–3
2–4
no -55 līdz +150
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Sacietēšanas laiks atkarībā no detaļu materiāla

sacietēšanas laiks

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 500 h
teicama
teicama
laba
vidēja
laba

pēc 1000 h
teicama
teicama
laba
vidēja
vidēja

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu.
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
AUGSTAS STIPRĪBAS
CILINDRISKO DETAĻU LĪME
5660-70-20 (50 ml), 6S38
Produkta apraksts
Piemērota gultņu, ieliktņu, uzmavu un citu cilindrisku detaļu nostiprināšanai. Augsta stiprība dinamiskās, aksiālās
un radiālās slodzes gadījumā. Maksimālais spraugas platums 0,25 mm. Detaļas pirms samontēšanas ieteicams
attīrīt ar STALOC attīrītāju SQ-200. Lai paātrinātu līmes sacietēšanu, lietojiet STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Izturīga pret rūsu, vibrāciju, kā arī ūdens, gāzes, dažādu eļļu, ogļūdeņražu un citu ķīmisko vielu iedarbību.

Ieteicamais lietojums
Lietot uz metāla virsmām. Detaļas pirms samontēšanas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri,
ieteicams lietot STALOC tehniskos virsmas attīrītājus, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko tīrīšanas līdzekli SQ220. Uzklājiet anaerobo līmi, pilnīgi aizpildot atstarpi. Savienojiet detaļas.
Anaerobās līmes lietojamība uz speciālām virsmām vai pārklājumiem, termoplasta un elastomēra ir iepriekš
jāpārbauda.
STALOC anaerobās līmes sacietēšanas laiku var saīsināt, izmantojot STALOC anaerobo līmju aktivētāju.
Ja salīmētās detaļas ir nepieciešams demontēt, izmantojiet piemērotus instrumentus. Lai atvieglotu demontāžu,
uzkarsējiet detaļas līdz temperatūrai, kas ir lielāka par 200 °C.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktus sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5° C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
maks. atstarpe
maks. vītnes diametrs
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
mm
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
zaļa/UV gaismā – luminiscējoša
2600 – 3100
~0,25
M36
1,10
>100
uretāna metakrilāts
min. 1 gads

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
Testēts ar skrūvi M10x20 - kvalitāte 8.8 cinkota – uzgrieznis 0.8d (bez iepriekšējas
pievilkšanas).
ĪPAŠĪBA
sākotnējās sacietēšanas laiks
funkcionālas sacietēšanas laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
termoizturība

MĒRVIENĪBA
min
h
h
°C

TEHNISKIE DATI
2–5
1–3
2–4
no -55 līdz +150
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

Ātrdarbīgs rūpnieciskais
tīrīšanas līdzeklis SQ-220

Anaerobo līmju
aktivētājs

Sacietēšanas laiks atkarībā no detaļas virsmas

sacietēšanas laiks

Ķīmiskā noturība
Pēc 24 h ilgas polimerizācijas
viela
Motoreļļa
Transmisijas eļļa
Benzīns
Ūdens/glikols 50%
Bremžu šķidrums

temperatūra
[°C]
125
125
25
87
25

noturība
pēc 100 h
teicama
teicama
teicama
teicama
teicama

pēc 500 h
teicama
teicama
laba
vidēja
laba

pēc 1000 h
teicama
teicama
laba
vidēja
vidēja

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
ANAEROBO LĪMJU AKTIVĒTĀJS
5660-70-11 (150 ml)
Produkta apraksts
Paātrina anaerobo līmju sacietēšanu. To izmanto vai nu vienā, vai abās savienojamā materiāla pusēs. To lieto,
ja ir nepieciešama ātra sacietēšana vai arī ja līmei ir jāiespiežas pasīvajos materiālos (alumīnijā, nerūsējošajā
tēraudā) un lielās spraugās. Turklāt produktu var izmantot, lai sacietinātu anaerobās līmes, ja nevar pilnībā
nodrošināt bezskābekļa vidi.

Ieteicamais lietojums
Attīriet un attaukojiet virsmas, kuras ir jāsavieno. Uzklājiet STALOC anaerobo līmju aktivētāju uz vienas vai abām
savienojamo materiālu pusēm. Lietojiet anaerobo līmju aktivētāju 2 minūtes pirms anaerobā produkta uzklāšanas
un ļaujiet tam pilnībā izžūt (uzgaidiet, kamēr aktivētājs pilnībā iztvaiko). Uzklājiet anaerobo produktu un savienojiet
atbilstošos materiālus.
Produkta izmantošanas nosacījumi::
- lietot uz pasīviem materiāliem/virsmām, piemēram, alumīnija, nerūsējošā tērauda, cinkota tērauda, niķeļa vai
hromētām virsmām;
- apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 10 °C;
- jāaizpilda lielas spraugas.
Izmantojot anaerobo līmju aktivētāju, var mazināties līmes augstākā līmeņa stiprība. Tas notiek tāpēc, ka
aktivētājs veicina līmes sacietēšanu sprieguma ietekmē, kas samazina polimerizācijas procesa kvalitāti.

Fizikālās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C temperatūrā
blīvums +25 °C temperatūrā
tvaika spiediens +25 °C
temperatūrā
reaktivitāte uz virsmas
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C
temperatūrā

MĒRVIENĪBA
mPas
g/ml
mbar
h

TEHNISKIE DATI
zaļa
1–2
0,8
50
24
organisks produkts ar šķīstošu sastāvu
min. 1 gads

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

UNIVERSĀLA MOMENTLĪME
5660-70-79 (5 g), 5660-70-12 (20 g), 4S01
Produkta apraksts
Ātri cietējoša universāla momentlīme.
Sertificēta atbilstoši NSF.

Ieteicamais lietojums
Detaļas pirms montāžas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri, ieteicams lietot STALOC
tehniskos tīrīšanas līdzekļus. STALOC momentlīmes nodrošina lieliskus rezultātus pat tad, ja tās izmanto
minimālās atstarpēs.
Ja sacietēšanu ir nepieciešams paātrināt, izmantojiet STALOC momentlīmju aktivētāju. Ja ir nepieciešams
salīmēt grūti salīmējamas virsmas (piemēram, PE, PP), detaļas iepriekš apstrādājiet ar STALOC gruntēšanas
līdzekli momentlīmēm.
Pēc detaļu saspiešanas noņemiet līmes atliekas ar acetonu saturošu tīrīšanas līdzekli, piemēram, Universālo
tīrīšanas līdzekli SQ-225.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktus sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
70-120
1,06, DIN 51757
87, DIN 55213
etilciānakrilāts
min. 1 gads

Cietēšanas laiks
ĪPAŠĪBA
alumīnijs/alumīnijs
SBR/SBR
polikarbonāts/polikarbonāts
EPDM/EPDM

MĒRVIENĪBA
sek.
sek.
sek.
sek.

TEHNISKIE DATI
40–60
2–4
8–12
4–8

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
ATRIBŪTS
termoizturība
kušanas temperatūra

Universālais tīrīšanas
līdzeklis SQ-225

VIENĪBA
°C
°C

SPECIFIKĀCIJA
no -30 līdz +80
+165

Anaerobo līmju
aktivētājs

Gruntēšanas
līdzeklis
momentlīmēm
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
ELASTOMĒRA MOMENTLĪME
5660-70-13 (20 g), 4S06
Produkta apraksts
Ļoti ātri sacietējoša universāla līme plašam lietojumam.

Ieteicamais lietojums
Detaļas pirms montāžas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri, ieteicams lietot STALOC
tehniskos tīrīšanas līdzekļus. STALOC momentlīmes nodrošina lieliskus rezultātus, pat ja tās izmanto minimālās
atstarpēs.
Pēc detaļu savienošanas noņemiet līmes atliekas ar acetonu saturošu tīrīšanas līdzekli, piemēram, STALOC
universālo tīrīšanas līdzekli SQ-225.
Ja sacietēšanu ir nepieciešams paātrināt, izmantojiet STALOC momentlīmju aktivētāju. Ja ir nepieciešams
salīmēt grūti salīmējamas virsmas (piemēram, PE, PP), detaļas iepriekš apstrādājiet ar STALOC gruntēšanas
līdzekli momentlīmēm.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
20–40
1,06, DIN 51757
87 °C, DIN 55213
etilciānakrilāts
min. 1 gads

Cietēšanas laiks
MATERIĀLS
alumīnijs/alumīnijs
SBR/SBR
polikarbonāts/polikarbonāts
EPDM/EPDM

MĒRVIENĪBA
sek.
sek.
sek.
sek.

TEHNISKIE DATI
60–70
3–5
10–15
<10

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
ĪPAŠĪBA
termoizturība
kušanas temperatūra

Universālais tīrīšanas
līdzeklis SQ-225

MĒRVIENĪBA
°C
°C

Gruntēšanas līdzeklis
momentlīmēm

TEHNISKIE DATI
no -30 līdz +80
+165

Momentlīmju
aktivētājs
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
ŽELEJVEIDA MOMENTLĪME
5660-70-41 (20 g), 4S54
Produkta apraksts
Ātri salīmē porainus materiālus (gumiju, koku, ādu, kartonu), kā arī metālu un lielāko daļu plastmasu. Piemērota
gadījumos, ja jāsalīmē detaļas, kuras blīvi nepieguļ. Želejveida konsistences dēļ nepil.

Ieteicamais lietojums
Detaļas pirms montāžas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri, ieteicams lietot STALOC
tehniskos tīrīšanas līdzekļus. STALOC momentlīmes nodrošina teicamu rezultātu pat tad, ja tās izmanto
minimālās atstarpēs.
Ja sacietēšanu ir nepieciešams paātrināt, izmantojiet STALOC momentlīmju aktivētāju. Ja ir nepieciešams
salīmēt grūti salīmējamas virsmas (piemēram, PE, PP), detaļas iepriekš apstrādājiet ar STALOC gruntēšanas
līdzekli momentlīmēm.
Pēc detaļu savienošanas noņemiet līmes atliekas ar acetonu saturošu tīrīšanas līdzekli (piemēram, STALOC
Universālo tīrīšanas līdzekli).

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktu sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
ķīmiskā bāze
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
1,069, DIN 51757
>80, DIN 55213
etilciānakrilāts
min. 1 gads

Cietēšanas laiks
ĪPAŠĪBA
ABS/ABS
Koks/koks
ABS/nerūsējošs tērauds
NBR/NBR

VIENĪBA
sek.
sek.
sek.
sek.

TEHNISKIE DATI
50–60
6–10
>60
5–10

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
ATRIBŪTS
termoizturība
krāsa

VIENĪBA
°C

SPECIFIKĀCIJA
no -55 līdz +80
pelēkbalta

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

Universālais tīrīšanas
līdzeklis SQ-225

Gruntēšanas
līdzeklis
momentlīmēm

Momentlīmju
aktivētājs
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
ELASTĪGĀ MOMENTLĪME
5660-70-82 (5 g), 5660-70-70 (20 g), 5S15
Produkta apraksts
Paredzēta gumijas un citu elastīgu materiālu līmēšanai. Līmējuma vieta saglabā elastīgumu. Zemās viskozitātes
dēļ var līmēt arī porainus materiālus. Pirms līmēšanas virsmas ir jāattīra.

Ieteicamais lietojums
Detaļas pirms montāžas ir jāattīra un jāattauko. Lai nodrošinātu vislabāko saķeri, ieteicams lietot STALOC
tehniskos tīrīšanas līdzekļus. STALOC momentlīmes nodrošina lieliskus rezultātus pat tad, ja tās izmanto
minimālās atstarpēs.
Ja sacietēšanu ir nepieciešams paātrināt, izmantojiet STALOC momentlīmju aktivētāju. Ja ir nepieciešams
salīmēt grūti salīmējamas virsmas (piemēram, PE, PP), detaļas iepriekš apstrādājiet ar STALOC gruntēšanas
līdzekli momentlīmēm.
Pēc detaļu savienošanas noņemiet līmes atliekas ar acetonu saturošu tīrīšanas līdzekli, piemēram, STALOC
universālo tīrītāju SQ-225.

Uzglabāšana
Uzglabājiet produktus sausā vietā, optimālā uzglabāšanas temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C. Lai paildzinātu
glabāšanas laiku, nodrošiniet, lai pēc pudeles atvēršanas tās saturs netiktu piesārņots.

Fizikālās īpašības (šķidrai līmei)
ĪPAŠĪBA
krāsa
viskozitāte +25 °C
blīvums +25 °C
uzliesmošanas temp.
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA
mPas
g/ml
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
120–250
1,12, DIN 51757
74, DIN 55213
min. 1 gads

Cietēšanas laiks
ĪPAŠĪBA
alumīnijs/alumīnijs
SBR/SBR
polikarbonāts/polikarbonāts
EPDM/EPDM

MĒRVIENĪBA
sek.
sek.
sek.
sek.

TEHNISKIE DATI
55–80
6–10
8–15
6–10

Fizikālās īpašības (sacietējušai līmei)
ĪPAŠĪBA
termoizturība

VIENĪBA
°C

SPECIFIKĀCIJA
no -50 līdz +80

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

Universālais
tīrīšanas līdzeklis
SQ-225

Anaerobo līmju
aktivētājs

Gruntēšanas
līdzeklis
momentlīmēm
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
GRUNTĒŠANAS LĪDZEKLIS MOMENTLĪMĒM
5660-70-77 (15 ml)
Produkta apraksts
STALOC gruntēšanas līdzeklis momentlīmēm palīdz salīmēt PE, PP, EPDM, PTFE, silikonu un citus grūti
salīmējamus materiālus.
Ieteicams lietot kopā ar STALOC momentlīmi 4S06.

Ieteicamais lietojums
Uzklājiet plānu kārtiņu STALOC gruntēšanas līdzekļa uz virsmām, kuras ir jāsavieno. Uzgaidiet dažas sekundes,
līdz gruntējums nožūst. Uzklājiet STALOC momentlīmi uz vienas vai uz abām pusēm un saspiediet detaļas kopā.
Primārā sacietēšana notiks 1–2 minūšu laikā. Pilnīgas sacietēšanas laiks — 24 stundas. Pēc lietošanas
nekavējoties aizveriet līmes pudeli.

Fizikālās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
ķīmiskā bāze
tvaika spiediens +25 °C
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA

mbar

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga, redzama UV gaismā
alifātiskie amīni ar organisku šķīdinātāju
50
min. 1 gads

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

ŠĶIDRAIS METĀLS
5660-70-63 (25 g), K-880
Produkta apraksts
STALOC šķidrais metāls K-880 ir īpaša divkomponentu līme, kas sastāv no epoksīda sveķiem un speciāla
cietinātāja. Paredzēta cauruļu, vārstu, motora cilindru bloku, dzesētāju un tvertņu remontam. Zemās viskozitātes
dēļ labi aizpilda sīkas plaisas un dobumus metāla lējumā. Pēc pilnīgas sacietēšanas virsmu var mehāniski
apstrādāt (virpot, frēzēt, slīpēt u.c.). Līmētās vietas ir noturīgas pret eļļas, benzīna un dīzeļdegvielas iedarbību.

Ieteicamais lietojums
Izmantojiet maisītāju un izspiediet STALOC K-880. Tā kā, izmantojot maisītāju, sajaukšanas attiecība tiek noteikta
automātiski, produkts ir viegli lietojams. Produkts pilnīgi sacietē pēc 24 stundām. Pēc kasetnes daļējas
izlietošanas demontējiet izmantoto maisītāju un uz šļirces/kasetnes uzlieciet oriģinālo vāciņu.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
ķīmiskā bāze
krāsa
darbam nepieciešamais laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
sajaukšanas attiecība
sarukums
termoizturība
Darba/uzklāšanas temperatūra
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA

min
h

°C
°C

TEHNISKIE DATI
ar tērauda daļiņām sajaukti epoksīda sveķi
pelēka
4–5
24
1:1
0,3 %
no -50 līdz +120
no +10 līdz +30
~9 mēneši

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

Maisītājs
5660-70-64
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
EPOKSĪDSVEĶU LĪME
5660-70-68 (25 ml), E-505
Produkta apraksts
Augstas stiprības ātri cietējoša, universāla, caurspīdīga, divkomponentu epoksīdsveķu montāžas līme. Piemērota
metāla, keramikas, koka un stikla līmēšanai, kā arī elektrisko kabeļsavienojumu izolācijai.
Izturīga pret šķīdinātājiem.
Sacietē 5 minūšu laikā. Pilnīga sacietēšana 24 h laikā.

Ieteicamais lietojums
Izmantojiet maisītāju un izspiediet līmi. Izmantojot maisītāju, sajaukšanas attiecība tiek noteikta automātiski, kas
padara produktu viegli lietojamu. Produkts pilnīgi sacietē pēc 24 stundām. Pēc kasetnes daļējas izlietošanas
demontējiet izmantoto maisītāju un uz šļirces/kasetnes uzlieciet oriģinālo vāciņu.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
bāze
krāsa
pilnīgs sacietēšanas laiks
sajaukšanas attiecība
saraušanās
termoizturība
darba temperatūra

MĒRVIENĪBA

h

°C
°C

TEHNISKIE DATI
epoksīdasveķi
caurspīdīga
24
1:1
2%
no -50 līdz +80
no +10 līdz +30

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

Maisītājs
5660-70-64

34

INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
EPOKSĪDSVEĶU LĪME
AR METĀLA DAĻIŅĀM
5660-70-69 (114 g), K-818
Produkta apraksts
Divkomponentu epoksīdsveķu līme ar metāla daļiņām ir paredzēta sūkņu, tvertņu, korpusu un “norautu” vītņu ātrai
remontēšanai. Tā ir piemērota arī koka, betona, keramikas, stikla un lielākās daļas plastmasu remontam.
Pēc pilnīgas sacietēšanas līmes virsmu var mehāniski apstrādāt.
Līmētās vietas ir noturīgas pret eļļu, benzīnu, dīzeļdegvielu un akumulatoru skābes iedarbību.

Ieteicamais lietojums
Nogrieziet nepieciešamo tepes daudzumu. Mīciet nogriezto tepi apmēram 2 minūtes, līdz masas krāsa kļūst
vienmērīga. Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, iesakām notīrīt remontējamās vietas ar STALOC virsmas tīrītāju
SQ-200. Līmējot plastmasu, izmantojiet STALOC virsmas tīrītāju SQ-240.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
bāze
krāsa
darbam nepieciešamais laiks
pilnīgas sacietēšanas laiks
sajaukšanas attiecība
sarukums
termoizturība
uzklāšanas temperatūra
glabāšanas laiks +25 °C

MĒRVIENĪBA

min
h

°C
°C

TEHNISKIE DATI
ar tērauda daļiņām sajaukti epoksīdsveķi
tumši pelēka
3–4
24
1:1
aptuveni 0,05%
no -50 līdz +190 (īslaicīgi līdz +300)
no +10 līdz +30
aptuveni 1 gads

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

Virsmas attīrītājs
SQ-240

Virsmas attīrītājs
SQ-200
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

CINKA AEROSOLS
5660-70-74 (400 ml aerosols), SQ-800
Produkta apraksts
Cinka aerosols tiek izmantots katodaizsardzībai un korozijaizsardzībai. Piemērots izplūdes gāzu sistēmām, gaisa
ieplūdes sistēmām, kolektoriem, siltummaiņiem, eļļas dzesētājiem un citām termiskās slodzes ierīcēm. Līdzekli
lieto, lai novērstu punktus un defektus uz karsti cinkotām daļām. Piemērots arī tērauda konstrukcijām, tērauda
durvīm, garāžu durvīm, cauruļvadu sistēmām, automobiļu virsbūves daļām, margām, sānu vadotnēm, žogiem un
citām daļām.

Ieteicamais lietojums
Produkts ir izmantojams tikai uz metāla virsmām.
Attaukojiet metāla virsmu. Vispiemērotākais uzklāšanas nosacījums ir gluda virsma, kas noslīpēta ar smilšpapīru
vai birsti. Lielākas virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu, uz tām nedrīkst būt putekļi.
Kratiet aerosolu aptuveni 3 minūtes. Izsmidziniet to no 20–30 cm attāluma. Lokveidā vai krusteniski izsmidziniet
1–1,5 slāni. Sausa pārklājuma biezums ir 30–40 μm.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
bāze
žūšanas ilgums
pilnīgas nožūšanas ilgums
termoizturība
ieteicamā uzklāšanas
temperatūra
glabāšanas laiks +20 °C
temperatūrā

MĒRVIENĪBA

min
h
°C
°C
gadi

TEHNISKIE DATI
cinka krāsa
epoksīda esteris/akrila sveķi
sausa plēve: 5–7 min
pieskaroties sauss: 20–30 min
~24 h
no -20 līdz +500
istabas temperatūra (~20 °C)
10

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu.
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA

SMĒRVIELAS
LIPĪGA AUGSTAS VEIKTSPĒJAS
SMĒREĻĻA
5660-70-15 (400 ml aerosols), SQ-430
Produkta apraksts
Caurspīdīga augstas veiktspējas smēreļļa ar labām pielipšanas un iesūkšanās spējām, lietojama paaugstinātas
slodzes apstākļos gultņu, ķēžu, zobratu, šarnīru, eņģu eļļošanai.
Var izmantot, lai ieeļļotu dažādas dzinēja detaļas, augstas precizitātes detaļas, savienojumus, eņģes. Var
izmantot arī durvju aizvērējiem, durvju eņģēm, vadīklām, svirām, stieņiem u.c.

Ieteicamais lietojums
Pirms produkta uzklāšanas attīriet un attaukojiet virsmu. Pirms lietošanas labi sakratiet. Izsmidziniet uz virsmas
no 20-30 cm attāluma. Tūlītēja šķīdinātāja iztvaikošana nodrošina nevainojamu smērvielas saķeri.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība
ķīmiskā bāze

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
no -20 līdz +180 (īslaicīgi līdz +230)
smērvielas bāze: sintētiskās eļļas,
minerāleļļas un adhēzijas līdzekļi

Atgrūž mitrumu un ūdeni, noņem rūsu, lieliskas pielipšanas īpašības. Ilgtermiņa iespiešanās. Nesatur silikonu,
sveķus vai skābes. Izturīga pret vieglām skābēm un sārmiem. Nav piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
UNIVERSĀLS AIZSARGLĪDZEKLIS V7
5660-70-16 (400 ml aerosols), SQ-470
Produkta apraksts
• Viss vienā – aizsargā, attīra un ieeļļo
• Viegli attīra no netīrumiem
• Novērš rūsas veidošanos
• Novērš detaļu čīkstēšanu un vibrāciju
• Atvieglo ieķīlējušos detaļu izkustināšanu
• Pasargā no mitruma iedarbības
• Lieliskas iesūkšanās spējas
STALOC universālais aizsarglīdzeklis V7 ir lieliska smērviela ar plašu lietojumu. Produkts var tikt izmantots, lai
ieeļļotu, tīrītu vai koptu dažādas virsmas. Tas ir teicami piemērots izmantošanai gan darbnīcās, gan rūpnieciskām
vajadzībām.
Atvieglo ierūsējušu vai ieķīlējušos vītņu un skrūvju atskrūvēšanu un citu detaļu , piemēram, durvju aizvērēju, eņģu,
bultskrūvju, ieliktņu, gultņu, kloķu, sviru, ķēžu, stieņu, vārstu, stūru, trīšu, vadotņu, apvalkotu trošu, asu, ekscentru
u.c., iekustināšanu.
Produktu var lietot precīzajās mehāniskajās ierīcēs, mērinstrumentos, biroja un darbnīcu aprīkojumā.
Tas pasargā no korozijas, mitruma un ūdens iedarbības, kā arī palīdz iedarbināt dzinēju.

Ieteicamais lietojums
Izsmidziniet līdzekli uz virsmas un ļaujiet tam pietiekami ilgi iedarboties. Produkta komplektā ir iekļauta kapilārā
caurule, kas palīdz produktu uzklāt uz grūti sasniedzamām virsmām.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība
ķīmiskā bāze

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
no -30 līdz +230
minerāleļļu, šķīdinātāju un speciālu piedevu
kombinācija

Nesatur silikonu, taukus vai skābes. Izcila kapilārā darbību. Pildīts ar videi neitrālu gāzi.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
DZENSIKSNU AIZSARGLĪDZEKLIS
5660-70-21 (400 ml aerosols), SQ-485
Produkta apraksts
Paildzina dzensiksnu darbmūžu un samazina to nodilumu. Palielina berzi, samazina siksnas izslīdēšanu un
novērš siksnas čīkstēšanu. Piemērots visu veidu siksnām. Nesatur silikonu.

Ieteicamais lietojums
Pirms produkta uzklāšanas attīriet virsmu. Pirms lietošanas labi sakratiet. Izsmidziniet uz virsmas no 20-30 cm
attāluma. Tūlītēja šķīdinātāja iztvaikošana nodrošina nevainojamu smērvielas saķeri.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīgs
no -20 līdz +180 (īslaicīgi līdz +230)

Novērš mitrumu, lieliskas pielipšanas īpašības. Ilgtermiņa iespiešanās. Nav piemērots izmantošanai pārtikas
rūpniecībā.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

39

INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
EĻĻA GRIEZĒJINSTRUMENTIEM
5660-70-22 (400 ml aerosols), SQ-680
Produkta apraksts
Piemērota tērauda, kā arī krāsaino metālu urbšanai, vītņu griešanai, virpošanai, frēzēšanai un slīpēšanai.
Paildzina griezējinstrumentu kalpošanas laiku. Dzesē griešanas virsmu. Samazina berzi. Nesatur minerāleļļu.

Ieteicamais lietojums
Izsmidzināt šķidrumu uz virsmas no 20-30 cm attāluma. Uzreiz pēc produkta uzklāšanas var sākt virsmas
mehānisko apstrādi. Pēc mehāniskas darbības produktu var viegli nomazgāt ar ūdeni. Produkts ir iekrāsots
sarkanā krāsā, lai varētu pārbaudīt, vai šķidrums ir pareizi uzklāts.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
bāze
termoizturība
eļļas saturs
viskozitāte +40 °C

MĒRVIENĪBA

°C
mm/s2

TEHNISKIE DATI
sarkana
silikona eļļas un speciāli šķīdinātāji
līdz +260
0% (nesatur minerāleļļu)
34, atbilstoši DIN 51562 T.1

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀMA SILIKONA EĻĻA
5660-70-27 (400 ml aerosols), SQ-450
Produkta apraksts
Lielisks berzes novēršanas un pretpielipšanas līdzeklis. Atgrūž ūdeni un netīrumus. Aiztur ūdens iekļūšanu.
Piemērots visām plastmasām un metāliem.
Plastmasas detaļas (piemēram, radiatora režģi, spoileri, vinila jumti un citas apdares detaļas) atgūst sākotnējo
spožumu un nekļūst porainas. Izmantojams gumijas/elastomēra detaļu (piemēram, durvju gumiju, radiatoru
šļūteņu, riepu) aizsardzībai, tās nekļūst trauslas un nepiesalst.
Produkts ir antistatisks, tāpēc tas nepiesaista putekļus. Aizsargā elektriskos kontaktus no mitruma, ieeļļo kustīgās
detaļas, cilindrus u.c.
Novērš čīkstoņu, īpaši starp dažādiem materiāliem (piemēram, metālu un plastmasu). Bieži izmanto šļūteņu
savienojumu montāžai vai kā veidņu atbrīvošanas līdzekli.

Ieteicamais lietojums
Izsmidziniet līdzekli uz attīrītas virsmas no 20–30 cm attāluma, pulēšanai izmantojiet mīkstu drāniņu.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība
bāze

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
līdz +260
silikona eļļas un speciālas šķīdinātāju piedevas

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀMA ĶĒŽU SMĒRVIELA AR MoS2
5660-70-33 (400 ml aerosols), SQ-480
Produkta apraksts
Ilgstošas iedarbības smērviela ar labām saķeres īpašībām, izmantojama ķēžu, trošu, rullīšu, gultņu, zobratu,
gliemežpārvadu, eņģu un citu precīzu detaļu eļļošanai. Smērviela ir paredzēta kustīgo detaļu berzes
samazināšanai.
Ļoti elastīga, specializēta ziežviela. Piemērota arī plakano atsperu, klavierviru, apvalkotu trošu un citu detaļu
ieeļļošanai. Izspiež mitrumu.

Ieteicamais lietojums
Notīriet netīrumus no detaļām, kuras ir jāapstrādā. Pirms lietošanas labi sakratiet.
Pēc lietošanas pagrieziet aerosola balonu otrādi un izsmidziniet, līdz caurulītē vairs nav smērvielas.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA

MĒRVIENĪBA

krāsa
bāze

termoizturība

°C

TEHNISKIE DATI
tumši pelēka
minerāleļļas un sintētiskās eļļas, ietver
pretkorozijas piedevas, adhēzijas piedevas
un MoS2
no -20 līdz +250

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀMA SMĒRVIELA
5660-70-76 (400 ml aerosols), SQ-420
Produkta apraksts
Caurspīdīga augstas efektivitātes smērviela, kura paredzēta gultņu, kronšteinu, zobratu, ķēžu pārvadu, rullīšu,
gliemežpārvadu un citu mezglu eļļošanai.
Piemērota motoru detaļu, kā arī eņģu, lodveida savienojumu un augstas precizitātes mezglu eļļošanai. Smērvielai
ir teicamas slīdes īpašības, tāpēc to var izmantot grūti piekļūstamās vietās.

Ieteicamais lietojums
Pirms produkta uzklāšanas attīriet un attaukojiet virsmu. Pirms lietošanas aerosolu labi sakratiet. Izsmidziniet uz
virsmas no 20–30 cm attāluma. Tūlītēja šķīdinātāja iztvaikošana novērš smērvielas pilēšanu vai notecēšanu no
apstrādājamās virsmas.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība
ķīmiskā bāze

•
•
•
•
•
•
•

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
pelēkbalta
no -30 līdz +230
sintētiskās eļļas, minerāleļļas un adhēzijas
līdzekļi

teicamas slīdes īpašības
veicina rūsas šķīdināšanu un darbojas kā pasīvais pretkorozijas līdzeklis
atgrūž mitrumu un ūdeni
ilgtermiņa eļļošana
laba izturība pret atšķaidītām skābēm un bāzēm
nesatur silikonus vai sveķus
nav piemērota pārtikas rūpniecībā/pārtikas apstrādē

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
VIRSMU TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI
UNIVERSĀLAIS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
5660-70-18 (500 ml aerosols), SQ-225
Produkta apraksts
Paredzēts metāla, stikla, keramikas, plastmasas un citu virsmu attīrīšanai no eļļas produktiem un netīrumiem.
Plaši lietojams iekārtu apkopē un remontdarbos. Ātri attīra bremžu diskus, bremžu mehānismus un citas detaļas
no eļļas, netīrumiem un citiem atlikušajiem rūpnieciskajiem sārņiem. Var lietot kā virsmas attīrīšanas līdzekli pirms
gruntēšanas un krāsošanas. Pēc attīrīšanas uz virsmas nepaliek traipi. Var izmantot pildspalvu un flomāsteru
traipu tīrīšanai. Neizraisa metāla koroziju un nebojā gumiju, plastmasu vai cilvēka ādu, ja tiek nejauši
uzsmidzināts,jo ļoti ātri iztvaiko.

Ieteicamais lietojums
Izsmidziniet tīrīšanas līdzekli uz virsmas, līdz tā ir attīrīta no netīrumiem un taukiem. Ja nepieciešams, uzklājiet
produktu ar tīru salveti. Īpaši netīrām detaļām atkārtojiet tīrīšanu. Koncentrēta produkta daudzuma ilgstoša
atrašanās uz virsmas var sabojāt virsmas krāsojumu un/vai plastmasu.

Tehniskās īpašības
Produkts satur acetonu un speciālus benzīnus, kas ir apvienoti ar videi neitrālu gāzi. Produkts nesatur
hlorfluorogļūdeņražus (CFC), un tā ražošanā ir ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) nr.
648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
BREMŽU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
5660-70-28 (500 ml aerosols), SQ-210
Produkta apraksts
Ātri attīra un attauko bremžu diskus un citas bremžu sistēmas detaļas. Notīra eļļas, nolietojuma paliekas un citus
netīrumus no bremžu mehānismiem, diskiem, bremžu klučiem un citām detaļām.
Piemērots silikona atlikumu nomazgāšanai no metāla virsmām.

Ieteicamais lietojums
Izsmidziniet tīrīšanas līdzekli uz virsmas, līdz tā ir atbrīvota no netīrumiem un taukiem. Ja nepieciešams, uzklājiet
produktu ar tīru salveti. Īpaši netīrām detaļām atkārtojiet tīrīšanu. Koncentrēta produkta daudzuma ilgstoša
atrašanās uz virsmas var sabojāt virsmas krāsojumu un/vai plastmasu.

Tehniskās īpašības
•
•
•
•

ātri notīra un attauko bremžu diskus un citas bremžu sastāvdaļas, piemēram, bremžu mehānismus,
bremžu klučus
notīra eļļas, nolietojuma paliekas un cits netīrumus
notīra un attauko visas motoru detaļas, sajūgus, pārnesumkārbas, karburatorus, sūkņus u.c.
labi piemērots silikona atlieku noņemšanai no metāla virsmām

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
LĪMES UN BLĪVĒJUMA NOŅĒMĒJS
5660-70-31 (400 ml aerosols), SQ-740
Produkta apraksts
Notīra līmes un blīvējuma materiālus, pat ja tie ir sacietējuši. Speciālo piedevu dēļ dziļi iesūcas un šķīdina līmes
un blīvējuma materiālus, kas atvieglo to atdalīšanu no virsmas. Var uzklāt uz vertikālām virsmām. Neapstrādātas
metāla virsmas tiek pasargātas no rūsas veidošanās. Šķīdina arī eļļu, taukus, ogļūdeņražus, krāsas, smērvielas,
darvu, sveķus un citas ķīmiskas vielas. Var lietot uz metāla, koka, keramikas, stikla, polietilēna, polipropilēna un
citām virsmām. Nav piemērots lietošanai uz polivinilhlorīda (PVC), sintētiskiem materiāliem un linoleja.

Ieteicamais lietojums
Pirms lietošanas sakratīt. Izsmidziniet produktu no 20–30 cm attāluma. Pirms atlieku noņemšanas uzgaidiet 5-10
minūtes, lai šķīdinātājs iespiestos virsmā.
Pēc lietošanas pagrieziet aerosola balonu otrādi un izsmidziniet, līdz caurulītē vairs nav vielas. Pirms virsmas
krāsošanas ieteicams veikt papildus tīrīšanu ar virsmas tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, Ātrdarbīgo rūpniecisko
tīrīšanas līdzekli SQ-220, lai pilnībā notīrītu krāsojamo virsmu.

Fizikālās īpašības
Nesatur hlorētos šķīdinātājus. Pildīts ar videi saudzīgu gāzi. Nesatur hlorētos šķīdinātājus. Pirms lietošanas
pārbaudiet saderību ar krāsotām virsmām un plastmasām, uzsmidzinot uz detaļas neredzamās daļas.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
ĀTRDARBĪGS RŪPNIECISKAIS
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
5660-70-46 (400 ml aerosols), SQ-220
Produkta apraksts
Piemērots dažādu virsmu attīrīšanai no eļļas, smērvielām, vaska un silikona atliekām pirms to līmēšanas ar
anaerobajām līmēm un ciānakrilāta momentlīmēm, kā arī citu veidu līmēm un blīvējumiem. Var lietot kā stikla,
keramikas un metāla virsmas attīrīšanas līdzekli, īpaši piemērots metāla virsmu attīrīšanai pirms to gruntēšanas
un krāsošanas. Labi notīra silikona atlikumus no metāla. Pēc attīrīšanas uz virsmas nepaliek traipi. Neizraisa
metāla koroziju. Nebojā plastmasu un gumiju.

Ieteicamais lietojums
Uzklājiet uz detaļām, kas ir jātīra. Izsmidziniet no aptuveni 10–20 cm attāluma. Uzgaidiet, kamēr produkts iztvaiko,
lai nodrošinātu pietiekamu iesūkšanās laiku. Ja nepieciešams, noslaukiet ar tīru drāniņu. Ja netīrumi ir grūti tīrāmi,
atkārtojiet šo procedūru.
Nebojā krāsu un lielāko daļu plastmasu, tomēr ieteicams pārbaudīt materiālu saderību, uzklājot līdzekli
neredzamā vietā.

Tehniskās īpašības
•
•
•
•

dziļas tīrīšanas un attaukošanas iedarbība
noņem eļļas, smērvielu, silikona, vaska atliekas u.c.
ātri iztvaiko
pārbaudīt pirms lietošanas uz plastmasas un gumijas

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀMS KONTAKTU
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS AR MoS2
5660-70-72 (400 ml aerosols), SQ-440
Produkta apraksts
Kontaktu tīrīšanas līdzeklis ar molibdēna disulfīdu ir paredzēts elektrisko kontaktu vadītstpējas uzlabošanai. Tas
attīra oksidējušos kontaktus, attīra kontaktus no mitruma un novērš to oksidēšanos. Novērš strāvas noplūdes un
sprieguma zudumus. Pēc līdzekļa uzklāšanas detaļas kļūst nedaudz eļļainas.

Ieteicamais lietojums
Izsmidziniet

produktu uz apstrādājamā laukuma un ļaujiet iesūkties. Ja nepieciešams, atkārtojiet apstrādi.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBAS
krāsa
termoizturība
ķīmiskā bāze

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
pelēkbalta
no -30 līdz +230
minerāleļļas ar pievienotām piedevām,
pretkorozijas vielām un MoS2

Nesatur silikonu. Nebojā krāsu, tehniskos audumus un gumiju. Pirms produkta lietošanas nosedziet plastmasas
daļas vai pārbaudiet tās.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀMS GAISA DZESĒŠANAS
SISTĒMAS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
5660-71-00 (150 ml aerosols), SQ-290
Produkta apraksts
Izmanto gaisa kondicionēšanas sistēmu tīrīšanai visu veidu transportlīdzekļos, īpaši vieglajos automobiļos,
autobusos un komerciālajos transportlīdzekļos. Dezinficē ventilācijas sistēmu un novērš nepatīkamu smaku
rašanos.

Ieteicamais lietojums
Lietošanas pamācība:

1. Motoram darbojoties, ieslēdziet gaisa kondicionieri uz 5-10 minūtēm. Izslēdziet gaisa kondicionieri. Ieslēdziet
iekšējo gaisa recirkulāciju, maksimālo ventilatora ātrumu un maksimālo temperatūru.
2. Novietojiet gaisa kondicionēšanas sistēmas tīrīšanas līdzekli automašīnas priekšējā pasažiera vietā uz grīdas.
Ieslēdziet gaisa kondicionieri, iekšējo gaisa recirkulāciju, maksimālo ventilatora ātrumu un minimālo temperatūru.
3. Nospiediet aerosola izsmidzināšanas uzgali un izkāpiet no transportlīdzekļa (logiem un durvīm jābūt
aizvērtiem). Ļaujiet sistēmai darboties 5 minūtes.
4. Atveriet automobiļa durvis un izvēdiniet transportlīdzekļa salonu.
Procesu atkārtojiet ik pēc 6 mēnešiem.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
KONTAKTU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
5660-71-08 (400 ml aerosols), SQ-445
Produkta apraksts
Kontaktu tīrīšanas līdzeklis ar augstu šķīdināšanas (attīrīšanas) spēju. Neizraisa koroziju. Pēc attīrīšanas uz
virsmas nepaliek traipi. Nevada elektrību. Produktu var lietot visiem elektriskajiem kontaktiem, īpaši ieteicams:
• vieglajās automašīnās, kravas automašīnās, būvtehnikā, motociklos un citos transportlīdzekļos;
• elektriskās detaļās, piemēram, shēmās, vārstos, drukātās shēmas platēs, kontaktspraudņos un citās
detaļās;
• elektroiekārtās, piemēram, radio, darbarīkos, stereo iekārtās.

Ieteicamais lietojums
Aerosolu visefektīvāk var lietot, ja tas tiek uzglabāts un lietots istabas temperatūrā. Pirms kontaktu attīrīšanas
izslēdziet elektriskās un elektroniskās iekārtas, lai tām netiktu pievadīta strāva. Pirms aerosola lietošanas kratiet
to 2 minūtes. Izsmidziniet līdzekli no neliela attāluma. Iekārtas drīkst ieslēgt tikai pēc pilnīgas līdzekļa
iztvaikošanas, kas istabas temperatūrā var ilgt līdz 15 minūtēm.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
ķīmiskā bāze

MĒRVIENĪBA

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
alifātiskie ogļūdeņraži ar spirtu

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
SPECIĀLIE AEROSOLI
RŪSAS ŠĶĪDINĀTĀJS ar MoS2
5660-70-25 (400 ml aerosols), SQ-620
Produkta apraksts
Ātri atbrīvo ierūsējušas skrūves un uzgriežņus. Ļoti labas kapilārās īpašības un iesūkšanās spējas. Izspiež
mitrumu un pasargā no rūsēšanas. Pirms lietošanas kārtīgi saskalot!
STALOC rūsas šķīdinātājs ar molibdēna disulfīdu izspiež mitrumu. Novērš ķēdes pārvadu, montāžas stiprinājumu
čīkstēšanu autobūves nozarē. Notīra darvu no automašīnas krāsas. Saglabā un aizsargā automobiļu hromētās
detaļas. Sauso eļļošanas efektu nodrošina MoS2 piedeva.

Ieteicamais lietojums
Uzklājiet produktu no neliela attāluma. Uzgaidiet 1 minūti, līdz produkts iesūcas virsmā. Atkārtojiet, ja
piesārņojums ir noturīgs.

Tehniskās īpašības
Nesatur silikonu. Temperatūras diapazons no -20 °C līdz +200 °C. Ķīmiskā bāze – minerāleļļas un degvielas eļļas
ar MoS2 piedevām.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
RŪSAS ŠĶĪDINĀTĀJS
5660-70-78 (500 ml aerosols), SQ-625
Produkta apraksts
Rūsas šķīdinātājs ātri atbrīvo no rūsas un novērš turpmāku koroziju. To var izmantot bultskrūvēm, uzgriežņiem,
skrūvēm, apvalkotām trosēm, eņģēm un citām metāla daļām. Trieciensasaldēšanas ietekmē rūsas slānī veidojas
mikroplaisas, un eļļas labā iesūkšanās detaļas virsmā atvieglo ierūsējušu metāla mezglu izjaukšanu.
Nesatur silikonu, sveķus un skābes. Nebojā gumiju un blīvējumus.

Ieteicamais lietojums
Pirms lietošanas sakratīt. Izsmidziniet produktu uz apstrādājamās virsmas no 10-15 cm attāluma un apstrādājiet
to 5 līdz 10 sekundes. Ļaujiet šķīdinātājam iesūkties ~1–2 minūtes. Ja nepieciešams, atkārtojiet šo procedūru.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
bāze
trieciensasaldēšanas temperatūra

MĒRVIENĪBA

°C

TEHNISKIE DATI
caurspīdīga
minerāleļļa
līdz -40

Nesatur silikonu vai sveķus, nebojā gumiju un hermētiķus, neatstāj atliekas.

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀMA LĪME
5660-71-06 (400 ml aerosols), SQ-640
Produkta apraksts
Nodrošina labu pielipšanu un augstu līmējuma stiprību. Labi pielīmē kartonu, salona griestu apšuvumu, izolācijas
materiālus, ādu, mākslīgo ādu, porgumiju, stikla vati, metālu, vinilu un gumiju.
Nav piemērota putuplasta un plastificēta PVC līmēšanai.

Ieteicamais lietojums
Pirms izsmidzināmās līmes uzklāšanas notīriet virsmu. Izsmidziniet līdzekli no 20–25 cm attāluma uz virsmām,
kuras jāsavieno. Pirms detaļu savienošanas nodrošiniet 5–15 minūšu iztvaikošanas laiku. Pēc aerosola lietošanas
apgrieziet to otrādi un nospiediet aerosola uzgali līdz brīdim, kad no aerosola balona sāk izdalīties tikai gāze. Šādi
tiek novērsta caurulītes vai aerosola uzgaļa aizlipšana ar izsmidzināmo līmi. Pēc lietošanas noslaukiet atliekas
no aerosola uzgaļa.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
termoizturība
bāze

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
no -20 līdz +80
sintētiska gumija

Nesatur hlorētus šķīdinātājus. Līmes plēvi var noņemt ar acetonu, krāsas šķīdinātāju vai benzolu. Ar vienu balonu
var apstrādāt ~2,5 m².

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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IZSMIDZINĀMA VARA SMĒRVIELA
5660-70-26 (400 ml aerosols), SQ-1000
Produkta apraksts
Izsmidzināma, termoizturīga smērviela uz vara bāzes ar labu pielipšanas spēju. Vara smērviela nodrošina ilgstošu
nodilumaizsardzību, kā arī pasargā detaļas no ieķīlēšanās un korozijas. Noturīga pret sālsūdeni, sārmu
šķīdumiem un skābēm.

Ieteicamais lietojums
Piemērota aizdedzes sveču, riteņu skrūvju, izplūdes sistēmas (tostarp katalizatora) skrūvju, kā arī bremžu
sistēmas detaļu apstrādei pirms montāžas, kas atvieglo demontāžu atkārtota remonta gadījumā. Piemērota arī
dzinēju, pārnesumkārbu, tiltu un citu automašīnas detaļu aizsardzībai pret rūsu.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
korozijas tests
termoizturība

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
<500 h sāls smidzināšana (DIN 50021)
no -30 līdz +1100

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
PRETIESTRĒGŠANAS LĪDZEKLIS
5660-70-73 (400 ml aerosols), SQ-1400
Produkta apraksts
Produkts ir karstumizturīga smērviela, kas piemērota lielai saspiešanas slodzei. Tas novērš metāla detaļu (pat
kustīgu) koroziju un iestrēgšanu darba temperatūrā līdz 1100 °C.
Montāžas pasta aizsargā blīves, atlokus, bultskrūves, vārstu bukses, apvalkus, rumbas, čaulas un citas detaļas.
Turklāt tas novērš berzes salipšanu, savienojot detaļas ar karstajā sēžā vai ar spiedsēžu. Produkts ir noturīgs
pret sālsūdeni, sārmiem, tehniskajām ķimikālijām, skābēm un bāzēm.
Rūpniecībā šo produktu bieži izmanto tērauda ražotnēs, būvniecībā, mašīnbūvē, kalnrūpniecībā, automobiļu
rūpniecībā, celtniecībā un transporta nozarē, kuģniecībā, spēkstacijās u.c..
Pretiestrēgšanas līdzeklis atbilst MIL-A-907E specifikācijai.

Ieteicamais lietojums
Pirms lietošanas sakratiet. Izsmidziniet produktu no 20–30 cm attāluma. Produktu nav ieteicams lietot vidē ar
augstu skābekļa koncentrāciju.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
termoizturība
bāze
blīvums
daļiņu lielums
vara korozijas tests

MĒRVIENĪBA
°C

TEHNISKIE DATI
sudrabota/pelēka
no -185 līdz +1100
ļoti smalks metāla pulveris un īpašs
nesējmateriāls uz ogļūdeņražu bāzes
1,2
1,5 (25 μ)
nav korozijas

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!
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ROKU TĪRĪŠANAS PASTA
5660-70-39 (3 l iepakojums)
Produkta apraksts
Roku tīrīšanas pasta viegli notīra no rokām netīrumus, eļļu, krāsu, ziedes, darvu, sveķus, līmes, hermētiķus u.c.
Vienlaikus mitrina ādu. Roku tīrīšanas pasta ir PH neitrāla un satur mikroabrazīvas daļas, kas uzlabo tīrīšanas
rezultātu.

Ieteicamais lietojums
Produkts ir plaši izmantojams gan rūpniecībā un darbnīcās, gan birojā un mājās.
Pēc lietošanas noskalot ar ūdeni.

Fizikālās īpašības
ĪPAŠĪBA
krāsa
bioloģiska sadalīšanās
patēriņa daudzums
satur šķīdinātājus

MĒRVIENĪBA

TEHNISKIE DATI
pelēkbalta
jā
3–5 ml vienā tīrīšanas reizē atkarībā no
netīrības pakāpes
nē

Papildinformācija
Lūdzu, pieprasiet materiālu drošības datu lapu!

Roku tīrīšanas
pastas sūknis 3 l
iepakojumam
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
SŪKNIS ROKU TĪRĪŠANAS PASTAS
3 l IEPAKOJUMAM
5660-70-49
Produkta apraksts
Atkārtoti lietojams, pašeļļojošs sūknis roku tīrīšanas pastas 3 l iepakojumam. Uzgalis ir veidots no nerūsošā
tērauda caurules.
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
MAISĪTĀJS DIVKOMPONENTU LĪMĒM
5660-70-64
Produkta apraksts
Maisītājs 25 ml un 50 ml kasetnēm.

Ieteicamais lietojums
Lai nodrošinātu pareizu divkomponentu līmes sajaukšanu, uzstādiet maisītāju uz tādas līmes iepakojuma, kuras
sajaukšanas attiecība ir 1:1 (piemēram, 5660-70-45 vai 5660-70-63).
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INDUSTRIĀLĀ ĶĪMIJA
IZSMIDZINĀTĀJS BREMŽU
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIM
5660-70-87 (1 l)
Produkta apraksts
Uzkrāj spiedienu, iesūknējot gaisu tvertnē, kurā ir šķidrums. Nospiežot izsmidzināšanas pogu, tiek izpūsta
vienmērīga un nepārtraukta miglas plūsma, kuru var regulēt ar izsmidzināšanas uzgali.

Ieteicamais lietojums
Ar virzuli iesūknējiet tvertnē gaisu (aptuveni 20–30 sūknēšanas kustības). Nospiediet izsmidzināšanas pogu
(“Oil”). Grozot izsmidzināšanas uzgali, var kontrolēt izsmidzināšanas veidu (migla <=> strūkla).
To var izmantot gandrīz jebkura šķidruma izsmidzināšanai. Produktam ir lieliska ķīmiskā noturība. Nav ieteicams
lietot ar ļoti koncentrētu acetonu, jo tas ilgtermiņā var kaitēt blīvgumijām, kas atrodas rokas smidzinātājā. Nav
ieteicams produktu izmantot kopā ar vaskam līdzīgiem pretkorozijas līdzekļiem, jo tas var novest pie sprauslas
aizsērēšanas.

Tehniskās īpašības
ĪPAŠĪBA

MĒRVIENĪBA

materiāls

maks. uzpildes daudzums
darba spiediens
uzgaļa diametrs

l
bar
mm

TEHNISKIE DATI
polipropilēns, polietilēns, poliamīds (stikla
šķiedru stiegrojums), nerūsošs tērauds,
vitons
0,9
3
0,8
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MOBILAIS ŠĻŪTEŅU SERVISS
25 616 333
Mobilais Šļūteņu Serviss ir atbilstoši aprīkota autobusa - hidraulisko sistēmu remonta darbnīca, 24/7
izbraukuma pakalpojumu serviss pie klienta tehnikas hidraulisko sistēmu remontam.
Personāls ir apmācīts atbilstoši Hydroscand prasībām un servisa autobuss ir aprīkots ar visu nepieciešamo,
lai varētu veikt jebkuras šļūtenes nomaiņu klienta tehnikai. Vietās, kur nav nodrošināts Mobilā Šļūteņu
Servisa autobuss, nodrošinām operatīvu mūsu darbinieka ierašanos pie klienta, problēmas apzināšanai un
tās novēršanai maksimāli īsā laikā.
Pakalpojums tiek nodrošināts sekojošās filiālēs:
Rīgā un tuvākajā Rīgas apkārtnē
Cēsīs
Daugavpilī
Jelgavā
Liepājā
Rēzeknē
Tukumā
Valmierā
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WWW

www.hydroscand.lv
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