Loctite® 8040
Freeze & Release
Megoldás berágódott, rozsdás
alkatrészekre: Jéghideg sokk!

H

Loctite® 8040 Freeze & Release
• Sokk fagyasztás (-43 ˚C)
• Fellazítja a berágódott és rozsdás alkatrészeket
• A fellazított alkatrészek olajozottak maradnak és védettek korrózió ellen
Loctite® 8040 Freeze & Release azonnal lefagyasztja a berágódott, elrozsdásodott alkatrészeket (csavar, anya,
csap) -43 ˚C-ra. A váratlan sokkhatás mikroszkopikus hasadást okoz a rozsdarétegben, lehetœvé téve, hogy
a kenœanyag kapilláris tulajdonsága révén közvetlenül a rozsdához jusson el. Az alkatrészek könnyen szétbonthatóak 1-2 perc reakcióidœ után.
• A sokk fagyasztás (-43 ˚C) gyors és könny• alkalmazás a berágódott, rozsdás alkatrészek ellen. A hirtelen,
azonnali fagyasztás a részek eltérœ zsugorodását okozza. A megrepedt rozsdafelszín lehetœvé teszi
a kenœanyagok behatolását.
• A kapilláris effektus* a kenœanyagokat gyorsan és hatékonyan juttatja a rozsdarétegbe.
• A fellazított alkatrészek olajozottak és korrózió ellen védettek lesznek.
*A kapilláris effektus a folyadékok azon képessége, hogy könnyen nedvesítik az alkatrészek felületét és nagyon gyorsan bejutnak
a hajszálér-repedésekbe (még gravitációval ellentétes irányba is).

Felhasználási példák:
Használható a menetes és hengeres alkatrészek berágódott és rozsdás alkatrészeinél az ipar számos területén, többek között
autóknál, teherautóknál, mezœgazdasági és építœipari gépeknél valamint az általános iparban.

Alkalmazás:
Távolítsa el a szennyezœdéseket, meglazult rozsdát, jól rázza fel, fújja a kívánt területre 5-10 másodpercig, 10-15 cm-es
távolságból! Az alkatrészek könnyen szétbonthatóak 1-2 perc reakcióidœ után. Ismételje meg az eljárást, ha szükséges.
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Rendelési információ
Loctite 8040 Freeze & Release
Tartalom

400 ml, aeroszol

Rendelési mennyiség

24 db / display

Rendelési szám

39160

IDH szám

639270

Technikai adatok
Kémiai összetétel

ásványol., szilikon-mentes

S•r•ség 20 ˚C-on

0,60 g/cm3

Szín

borostyán sárga

Felhasználási hœmérséklet

-20 - +45 ˚C

Max. fagyási hœmérséklet

-43 ˚C

Kenœanyag viszkozitás

< 5 mPa.s
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A fenti adatok csak tájékoztatásra szolgálnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel Loctite technikai kollegával a termék speciális tulajdonságaira
vonatkozó további kérdéseivel.

