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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Garanti Mührü

Hızlı kuruma, iletken değildir, mükemmel kimyasal direnç

Garanti Mührü, neredeyse tüm malzemelere iyi yapışan, solvent
içeren ve hızlı kuruyan sabitleme, işaretleme ve mühürleme
verniğidir.

Vernik çözülebilir bir kilit olarak, elektrik iletken parçalara kapak
olarak, yetkisiz kişilerin girişimine karşi ve korozyon ve temas
yoluyla oluşan etkilere karşı koruma sağlar.

Garanti Mührü su, benzin, dizel, mineral yağ, parafin yağı ve
seyreltik asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Garanti Mührü her türlü vida bağlantılarını sabitlemek için
vazgeçilmezdir, vida ve bağlantıları manipülasyonlara ve kontrolsüz
gevşemelere karşı korur, kalite güvencesi, üretim kontrolünü ve
ürün kontrolünü mum mühür ile belgeler ve bağlantılı ayarlanan
parçaların görsel kontrolünü sağlar.

Garanti Mührü sarı, yeşil ve kırmızı renklerde mevcuttur.

Teknik bilgiler

Renk kırmızı (RAL 3000), sarı (RAL 1021), yeşil (RAL 6010)

Parlaklık derecesi mat

o +20°C‘de (+68°F) viskozite Brookfield 1.500 mPa·s

İşleme sıcaklığı +5 ile +30 °C arası

Dokunabilecek şekilde kuruma 5 dk.

Tam sertleşmiş 60 dk.

Kopma gücü 2,7 Nm

Raf ömrü 12 Ay

Sıcaklık dayanımı -60 ile +120 °C arası

*²Belirtilen RAL renkleri yaklaşık olarak tekabül etmektedir

Depolama
Garanti Mührü kapalı orjinal ambalajında oda sıcaklığında 18 ay
depolanabilir. Isıdan ve doğrudan güneş ışıklarından uzak tutunuz.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünleri ile çalışırken EG-Emniyet bilgi kartlarımızda yer
alan fiziksel, emniyet tekniksel, toksikolojik ve ekolojik veriler
ve yönergeler (www.weicon.de) dikkate alınmalıdır. *Sertleşme
değerlerini M10 vidasında tornayı tamamen kapladıktan sonra
bulunmuştur.

Mevcut ambalaj boyutları:
30020030-39 Garanti Mührü 30 g kırmızı
30020060-39 Garanti Mührü 60 g kırmızı
30021030-39 Garanti Mührü 30 g sarı
30022030-39 Garanti Mührü 30 g yeşil
30021060-39 Garanti Mührü 60 g sarı
30022060-39 Garanti Mührü 60 g yeşil


