
P270 on vihreä kierrelukite, joka tarjoaa suuren lujuuden pysyviin sovelluksiin. Nopeasti toimiva, 
vääntölujuus ja tärinävarmuus 3000 psi. Lukitsee pultit 1’ asti, poistaa kaksoismutterin tai hitsauk-
sen tarpeen. Vähentää painekuormituksesta johtuvia jännityksiä. Avattavissa lämmittämällä. P270 
on luotinvapaa, "valkoinen käyttöturvallisuustiedote". Ei luokiteltu (CLP).

P270 
KIERRELUKITE - VAHVA

KÄYTTÖKOHTEET
P270 lukitsee ruuviliitokset lujasti, tiivistää vuotoa vastaan ja estää kor-
roosion. Se kestää polttonesteitä, voiteluaineita ja useimpia teollisuuden 
käyttämiä nesteitä ja kaasuja.
Ihanteellinen tiivistysaine ilmastointilaitteisiin, jäähdyttimiin ja proses-
silaitteisiin, joissa käytetään syövyttäviä kemikaaleja.

OMINAISUUDET
• Lujasti lukitseva
• Tärinänkestävä
• Vääntölujuus 3000 psi
• Kestää erittäin hyvin nesteitä, kaasuja ja öljyjä
• Avattavissa lämmittämällä +300 °C:een

OHJE
1. Puhdista pinnat rasvasta ja liasta, puhdistamiseen sopii hyvin Payback 
P7063 Cleaner.
2. Levitä lukite pinnoille ja asenna osat.
3. Aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

P7649 AKTIVAATTORIN / KIIHDYTTIMEN TARVE
• Jos materiaali on inaktiivista / passiivista, kuten muovi ja ruostumaton 
teräs
• Jos tarvitset nopeamman kovettumisen
• Suositellaan asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa

SÄILYTYS
+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpais-
teelta.

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle ja käyttäjille. Ei CLP-
luokiteltu, katso käyttöturvallisuustiedote.

PAKKAUS
P270 50 ml pullo . P270C 50 ml pullo taustapahvissa.

Dimetyyliakrylaatti
Anaerobinen
Vihreä
Luja
500 cps 
M80
> 100°C
1,06
-55°C - +150°C

Kemiall. tyyppi
Kovettumistyyppi
Väri
Lujuus
Viskositeetti +25°C
Max kierrekoko
Leimahduspiste
Tiheys
Lämpötila-alue

TEKNISET TIEDOT

Aktivaattorin kanssa 
Ilman aktivaattoria 
Ca 70% kovettunut
100% kovettunut
Murtolujuus
Ohjeell. lukitusvoima
Irtoamismomentti
DIN 54454
Ohjeell. lukitusvoima
DIN 54454

5 min.
10 min.
2 tuntia
12 tuntia
33 Nm
33 Nm
25 Nm - 55 Nm

45 Nm - 55 Nm

KOVETTUMISOMINAISUUDET

safe

P270

TURVALLISUUSOHJEET:   Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin.  Mitään näistä materiaa-
leista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jot-
ka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:lta ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaati-
mukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, 
ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.

TUOTETIEDOT

Toimittaja:
Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi
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