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Ce este un adeziv anaerob ? 

• Componentă unică  care pot polimera pentru a forma o legătură rigidă de plastic atunci când 

sunt aplicate  între îmbinări metalice , unde contactul cu oxigenul atmosferic este ELIMINAT 

Cum se actionează? 

• Adezivii anaerobi încep să se acționeze atunci când se aplică între îmbinări metalice unde 

contactul cu oxigenul atmosferic este eliminat. Suprafețele metalice accelerează 

polimerizarea în absența aerului, care se numește "stare anaerobă". Adezivii anaerobi sunt 

stabili în contact cu oxigenul din aer. Rezistent la temperaturi  înalte. 

Descrierea produselor: 

• Vâscozitate medie-scăzută EMS 5542 – Roșu colorat - Lichid 

• Vâscozitate ridicată EMS 5577 – Galben colorat          - Pastă                    

• Vâscozitate medie EMS 5543 – Albastru colorat          - Lichid 

• Caracteristica tixotropică reduce scurgerea în timpul montării 

• Intervalul temperaturii de funcționare: - 50 ° C până la + 200 ° C 

• Rezistență excelentă la mulți solvenți, gaze, apă și alte substanțe chimice   - EN 751-1 ,BS 6920 
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 Timpul de lucru pe baza tipului de material: 

           TIPUL MATERIALULUI  TIMP 

            Produse din alamă <30 secs 

             Produse din oțel 2 to 4 mins 

    Produse din oțel placat cu zinc 3 to 6 mins 

 Produse din oțel inoxidabil 15 to 30 mins 

             Produse din aluminium 20 to 35 mins 

                     

 

  Care sunt avantajele? 

• Cost eficient 

• Rezistă la vibrații 

• Nu este nevoie de dispozitive mecanice de blocare, de etanșare, și de reținere 

• Nu mai există nevoie de bandă teflon , cânepă, ect. 

• Protejaază îmbinările împotriva coroziunii! 

• Gamă diversă de aplicații 

• Nu necesita cuplu mare si stoarcere in timpul asamblarii. Prin urmare, preveniți 

posibilele deteriorări în punctele comune. 

   


