Dane techniczne produktøw
W¬asno‚ci techniczne w stanie ciek¬ym

222
baza chemiczna
barwa

243

262

ester dwumetakrylowy
purpura fluoryzujåca

niebieska fluoryzujåca

czerwieñ fluoryzujåca

lepko‚ç MV (DIN 54453)

90 - 180 mPa.s

250 - 500 mPa.s

250 - 550 mPa.s

g™sto‚ç (25 °C)

1,05 . 103 kg/m3

1,08 . 103 kg/m3

1,10 . 103 kg/m3

punkt zap¬onu (COC)

> 93 °C

sposøb utwardzania

produkt anaerobowy

okres sk¬adowania

Preparat do zabezpieczania ‚rub przed
samoodkr™ceniem

1 rok

wytrzyma¬o‚ç koñcowa
w temp. pokojowej (22 °C)

12 godzin

czas uzyskania wytrzym. funkcj.
w temp. pokoj. (22 °C) stal-stal

15 — 30 min

zakres temperatury pracy

od -55 do +150 °C

Informacje dotyczåce zamawianych produktøw:
butelka poj. 10 ml
butelka poj. 50 ml
butelka poj. 250 ml

22214
22252
22272

24304
24333
24374

19393
26251
26269

A - zwyk¬a ‚ruba zabezpieczona odpowiednim
produktem Loctite
B - ‚ruba z ¿ebrowanym ko¬nierzem
C - ‚ruba z z™batym ko¬nierzem
D - nakr™tka z pier‚cieniem poliamidowym
E - ‚ruba z podk¬adkå z™batå wg DIN 6797A
F - ‚ruba z podk¬adkå spr™¿ystå wg DIN 127A
G - ‚ruba zwyk¬a niezabezpieczona

si¬a napr™¿enia wst™pnego ———>

Typowe krzywe obrazujåce przebieg luzowania si™ po¬åczenia gwintowego w zale¿no‚ci od rodzaju u¿ytego zabezpieczenia,
uzyskane na stanowisku do‚wiadczalnym w laboratorium Loctite (urzådzenie uderzeniowo wibracyjne systemu Junker)
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Preparat do zabezpieczania ‚rub
przed samoodkr™ceniem.

Zastosowania

Tak jak zosta¬o to uj™te w tytule, Loctite oferuje
Pañstwu specjalny preparat do zabezpieczania
po¬åczeñ gwintowych przed samoodkr™ceniem
tzn. s¬u¿åcy do zabezpieczenia zwyk¬ych ‚rub
i nakr™tek, ‚rub dwustronnych (szpilek), kalamitek itp. Dzi™ki u¿yciu tego produktu wymienione elementy zostanå w¬a‚ciwie zabezpieczone nie tylko podczas ich normalnej eksploatacji, ale røwnie¿ podczas okresowej pracy
w trudnych warunkach.

Preparaty Loctite do zabezpieczania po¬åczeñ gwintowanych u¿ywa si™
w nast™pujåcy sposøb:
kilka kropel kleju nak¬adamy bezpo‚rednio z plastikowego pojemnika, na powierzchni™ gwintu nakr™tki lub ‚ruby. Podczas dokr™cania ‚ruby albo nakr™tki klej wype¬nia wolne przestrzenie po¬åczenia gwintowanego i utwardza si™,
zmieniajåc postaç na odpowiednio twarde tworzywo sztuczne.
Tak wykonane po¬åczenie jest zabezpieczone przed uderzeniami i drganiami, a wi™c stabilne, uszczelnione i zabezpieczone przed korozjå, do momentu, gdy nie zostanie zdemontowane. Demonta¿ po¬åczenia mo¿liwy jest
przy u¿yciu prostych r™cznych narz™dzi.

Mechaniczne elementy zabezpieczajåce po¬åczenia gwintowe przed samorozluΩnieniem si™,
takie jak: nakr™tki kontrujåce, podk¬adki spr™¿yste, podk¬adki z™bate i zawleczki powodujå,
¿e ten kto je stosuje musi posiadaç nie tylko
odpowiednio du¿y ich zapas ale røwnie¿
znaczny asortyment. Dodatkowo, mechaniczne
elementy zabezpieczajåce nie spe¬niajå funkcji
uszczelniajåcych, co zapobiega¬oby penetracji
wilgoci w g¬åb z¬åcza. Nie chroniå one røwnie¿
po¬åczenia przed korozjå. Nie zawsze istnieje
te¿ mo¿liwo‚ç powtørnego ich zastosowania.
Je¿eli u‚wiadomimy sobie teraz wszystkie te
problemy, stanie si™ oczywiste dlaczego coraz
wi™ksza liczba czynnych zawodowo in¿ynierøw, korzysta z nowych i niezawodnych metod,
a mianowicie klejenia preparatami Loctite.
Stosujå oni kleje Loctite nie tylko dlatego, ¿e
umo¿liwiajå one zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeñstwa po¬åczenia, ale røwnie¿
dlatego ¿e w wi™kszo‚ci wypadkøw, taka technologia pozwala im zaoszcz™dziç znacznå sum™ pieni™dzy.

Zabezpieczone i jednocze‚nie uszczelnione ‚ruby w otworach obudowy przek¬adni rø¿nicowej.

To w¬a‚nie specjalny produkt firmy Loctite zast™puje ca¬å gam™ zabezpieczajåcych elementøw mechanicznych, jest niezale¿ny od
wymiarøw gwintøw i ‚rub. Poza tym, po¬åczenia zabezpieczone przy pomocy specjalnych
‚rodkøw Loctite, wymagajå u¿ycia tylko konwencjonalnych narz™dzi, bez ryzyka, ¿e po¬åczone elementy ulegnå samorozluΩnieniu.
Nie tylko jednak to jest cechå charakterystycznå wymienionych produktøw. Uszczelnienie,
jakie dokonuje si™ po utwardzeniu naniesionego na powierzchnie gwintu kleju Loctite, chroni po¬åczenie przed korozjå a sama spoina
klejowa gwarantuje to, ¿e po¬åczenie b™dzie
trwa¬e i nie zawiedzie w eksploatacji.
Zabezpieczenia gwintowe Loctite så klejami
typu anaerobowego, ktørych utwardzenie nast™puje po odci™ciu dop¬ywu powietrza i kontakcie z metalem. Do tego momentu klej pozostaje p¬ynny.

Pomimo tego, ¿e ‚ruby no¿a przekrawarki folii zosta¬y zabezpieczone
samohamownymi nakr™tkami, wskutek wyst™pujåcych wibracji, ulega¬y samoodkr™ceniu. Dopiero produkt Loctite 243 trwale je zabezpieczy¬.

Charakterystyka

Korzy‚ci

• Czyni ze zwyk¬ych nakr™tek nakr™tki samozabezpieczajåce

• Szybki i ¬atwy monta¿ po¬åczenia

• Uszczelnia dok¬adnie po¬åczenia gwintowe

• Likwidacja przeciekøw i procesøw korozji

• Wi™kszo‚ç elementøw gwintowych mo¿e byç wielokrotnie
montowana

• Oszcz™dno‚ç wynikajåca ze zmniejszenia zapasøw
mechanicznych elementøw zabezpieczajåcych

• Powtarzalno‚ç stosunku: moment dociågania/napr™¿enie
‚ruby

• Kontrolowana si¬a mocowania ‚rub, nakr™tek i ‚rub
dwustronnych

• Okre‚lona wytrzyma¬o‚ç utwardzonego kleju

• }atwo‚ç demonta¿u po¬åczenia - wystarczå proste
narz™dzia

Loctite oferuje grup™ trzech produktøw s¬u¿åcych
do zabezpieczania po¬åczeñ gwintowych:

Loctite 222 jest klejem ktøry dopuszcza lekkie zaolejenie powierzchni
gwintu. Ma ono zastosowanie do zabezpieczania ‚rub i nakr™tek o niewielkiej ‚rednicy, ktøre så ¬atwe do demonta¿u.

Loctite 262 przeznaczony jest do po¬åczeñ o bardzo du¿ej wytrzyma¬o‚ci
jak np. do zabezpieczania ‚rub dwustronnych, ktørych pøΩniejszy demonta¿ jest ma¬o prawdopodobny.

Loctite 243 to wyrøb majåcy zdolno‚ç
mieszania si™ z olejami i dlatego mo¿e
byç nanoszony na gwint ‚rub i nakr™tek pochodzåcych prosto z dostawy.
Stosowany w przypadku, gdy po¬åczenia muszå byç ¬atwo demontowane.

