PRODUKTINFORMATION

P542 HYDRAULISK

GÄNGTÄTNING & LÅSNING
WϱϰϮćƌĞŶŚǇĚƌĂƵůŝƐŬŐćŶŐƚćƚŶŝŶŐŽĐŚůĊƐŶŝŶŐĨƂƌĂŶƐůƵƚŶŝŶŐĂƌŝŵĞƚĂůů͘ŝůĚĂƌĞŶǀŝďƌĂƟŽŶƐƐćŬĞƌ
ůĊƐŶŝŶŐŽĐŚĞŶƚƵīŚƂŐƚƌǇĐŬƐƚćƚŶŝŶŐƉĊĂůůĂƚǇƉĞƌĂǀŐćŶŐĂĚĞŬŽƉƉůŝŶŐĂƌƐŽŵĂŶǀćŶĚƐƉĊůĊŐͲ͕
ŵĞĚŝƵŵͲŽĐŚŚƂŐƚƌǇĐŬƐůĞĚŶŝŶŐĂƌŝƚ͘Ğǆ͘ŚǇĚƌĂƵůŝŬƐǇƐƚĞŵĞůůĞƌĂŶĚƌĂƚǇƉĞƌĂǀƐǇƐƚĞŵ͘
APPLIKATIONER
P542 används för tätning och låsning av hydrauliska: Adaptrar .
Anslutningar . Gängade kopplingar .sĞŶƟůĞƌ. Snabbkopplingar .
Kompressionsdetaljer . sŝďƌĂƟŽŶƐƐŬǇĚĚĂŶĚĞĨŽŐĂƌ͘
EGENSKAPER
• Universell tätning och låsning
• Medelhög låsning
• Hög tycktålighet
• ZĞŶŐũŽƌĚĂĚĞůĂƌŬůĂƌĂƌƐƚǇƌŬĂƵƉƉƟůůϭϱE͘ŵ
• KůũŝŐĂĚĞůĂƌŬůĂƌĂƌƐƚǇƌŬĂƉĊϴͲϭϬE͘ŵďĞƌŽĞŶĚĞƉĊoljetjocklek
INSTRUKTION
ϭ͘&ƂƌďćƐƚƌĞƐƵůƚĂƚďƂƌĚĞůĂƌǀĂƌĂƌĞŶĂĨƌĊŶŽůũĂŽĐŚĨĞƩ͕
ĂŶǀćŶĚŵĞĚĨƂƌĚĞůWĂǇďĂĐŬWϳϬϲϯůĞĂŶĞƌǀŝĚƌĞŶŐƂƌŝŶŐ͘
2. Applicera limmet och montera delar.
ϯ͘&ŝǆĞƌŝŶŐƐƟĚϭϬͲϮϬŵŝŶƵƚĞƌĨƂƌŚĂŶƚĞƌďĂƌƐƚǇƌŬĂ͘
ϰ͘sŝĚďƌƵŬĂǀĂŬƟǀĂƚŽƌƐŬĂůůĚĞƚĂƉƉůŝĐĞƌĂƐĨƂƌƐƚŽĐŚƚŽƌŬĂ͘
SNABBARE HÄRDNING OCH BEHOV AV AKTIVATOR
&ƂƌŬŽƌƚĂƌĞŚćƌĚƟĚ͕ǀćƌŵĚĞůĂƌŶĂůŽŬĂůƚŵĞĚǀćƌŵĞƉŝƐƚŽůĞůůĞƌ
ůĊŐŇĂŵŵĂ͕ĞůůĞƌĂƉƉůŝĐĞƌĂWϳϲϰϵĐƟǀĂƚŽƌĨƂƌƐŶĂďďŚćƌĚŶŝŶŐ͘
WϳϲϰϵĐƟǀĂƚŽƌƐŬĂůůĂŶǀćŶĚĂƐƉĊŝŶĂŬƟǀĂͬƉĂƐƐŝǀĂŵĂƚĞƌŝĂů
ƚ͘Ğǆ͘ĂůƵŵŝŶŝƵŵŽĐŚƌŽƐƞƌŝƩĨƂƌĞĂƉƉůŝĐĞƌŝŶŐĂǀůŝŵŵĞƚ͘
WϳϲϰϵƌĞŬŽŵĞŶĚĞƌĂƐćǀĞŶǀŝĚŵŽŶƚĞƌŝŶŐƵŶĚĞƌнϭϱΣ͘

TEKNISK INFORMATION
Kemisk typ
Härdningstyp
Färg
Styrka
sŝƐŬŽƐŝƚĞƚͲƌŽŽŬĮĞůĚ
^ƉϯΛϮϬƌƉŵΛнϮϱΣ
^ƉĂůƞǇůůŶĂĚ
Flampunkt
Vikt
Temperaturområde

Dimetakrylat
Anaerob
Brun
Medium
ϲϬϬͲϴϬϬĐƉƐ
dŝǆŽƚƌŽƉŝƐŬ
Ϭ͕ϬϱͲϬ͕Ϯϱŵŵ
хϭϬϬΣ
ϭ͕Ϭϲ
ͲϱϱΣƟůůнϭϱϬΣ

HÄRDNINGSPRESTANDA
&ŝǆĞƌŝŶŐŵĞĚĂŬƟǀĂƚŽƌ
&ŝǆĞƌŝŶŐƵƚĂŶĂŬƟǀĂƚŽƌ
Helt härdad
ƌŽƩŚĊůůĨĂƐƚŚĞƚ
/^KϭϬϵϲϰ;DϭϬͿ
Lossningsmoment
/^KϭϬϵϲϰ;DϭϬͿ
Rådande hållfasthet
/^KϭϬϵϲϰ;DϭϬͿ
Snabbhärdare

фϱŵŝŶ͘ǀŝĚϮϬΣ
ϭϬͲϮϬŵŝŶ͘ǀŝĚϮϬΣ
фϮϰƟŵŵĂƌ
ϭϱE͘ŵ
ϮϰE͘ŵ
ϭϱͲϯϱE͘ŵ
WϳϲϰϵĐƟǀĂƚŽƌ

FÖRVARING
нϱΣƟůůнϮϱΣ͕ŽƉƟŵĂůƚćƌƚŽƌƌƚ͕ƐǀĂůƚŽĐŚƵƚĂŶĚŝƌĞŬƚƐŽůůũƵƐ͘
SÄKERHET
Rekommenderas inte för ŽǆǇŐĞŶƌŝŬĂƐǇƐƚĞŵ͕ĞůůĞƌƐŽŵ
ƚćƚŶŝŶŐƐŵĞĚĞůĨƂƌŬůŽƌĞůůĞƌĂŶĚƌĂƐƚĂƌŬƚŽǆŝĚĞƌĂŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͘
MILJÖ
DĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞƐćŬĞƌŚĞƚƐĚĂƚĂďůĂĚ͘
FÖRPACKNING
WϱϰϮ&ůĂƐŬĂϱϬŵů.WϱϰϮ&ƂƌƉĂĐŬĂĚŇĂƐŬĂϱϬŵů͘
Leverantör:
WĂǇďĂĐŬ&ƂƌĞƚĂŐƐǀćŐĞŶϯ^ͲϵϭϭϯϱsćŶŶćƐďǇ
dĞů͗ϬϵϯϱͲϮϬϳϬϬƐǁĞĚĞŶΛƉĂǇďĂĐŬ͘ƐĞ.ǁǁǁ͘ƉĂǇďĂĐŬ͘ƐĞ
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras
fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller
levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd
med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammaförd och är baserad eller
de resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något
specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.
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