Bloc Ecrou
Schreofdraadborging
Vergrendelt en dicht snel en veilig bouten, moeren en metalen schroeven af en voorkomt
losraken door trillingen en schokken.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Blokkerende kracht
Afdichting
Beschermt tegen corrosie
Eenvoudig te demonteren met gereedschap

TOEPASSING
Remmen van het vliegwiel, carburateurschroef, distributietandwielschroef,
schokdemperkoppen, deurvergrendelingen en slotbouten, drijfstangbouten
en -moeren, blikdeksels, motorsteunbouten.
Het gebruik van dit product wordt niet aanbevolen in voorzieningen die pure zuurstof of zuurstofrijke
mengsels vervoeren en het mag niet worden gebruikt als afdichtmiddel voor chloor of voor andere
sterk oxiderend stoffen.

UTILISATION
Oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Breng meerdere druppels Loctite
Schroefdraadborging op alle schroefdraden van het mannelijke deel van de bout aan. Schroef de moer
vervolgens op de gewenste plaats, laat deze inwerken en laat het product minimaal 5 tot 10 minuten
uitharden.

CONDITIONNEMENT
•
•

Flacon van 5mg
Kan worden bewaard tot de op de fles aangegeven datum, in een gesloten verpakking en op een
koele, droge plaats.

IMPORTANT
De genoemde eigenschappen van het product zijn zowel in de praktijk als in toepassingstests
bewezen. Op situatie afhankelijke omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Daarom raden
wij aan altijd een eigen test uit te voeren om te controleren of het product geschikt is voor de door
u beoogde toepassing. Raadpleeg in geval van twijfel Henkel Nederland B.V. Nieuwegein of
Henkel Belgium N.V. Brussel. Wettelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd op basis van
de inhoud van dit document dan wel op basis van een mondeling advies tenzij er sprake is van
grove nalatigheid van onze kant. Dit technisch kenmerkblad vervangt alle voorgaande technische
kenmerkbladen van dit product.

Henkel Nederland
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.loctite-consument.nl

Henkel Belgium
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.loctite-consument.be
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