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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Označovací lak

Rychle zasychajicí, nevodivý, vynikající odolnost vůči médiím

Označovací lak je na bázi rozpouštědla, jde o rychleschnoucí a
označující zajišťovací lak s dobrou přilnavost k mnoha materiálům.

Lak slouží jako odstranitelný zámek, jako ochrana proti falšování
neoprávněnými osobami, jako krytí pro elektricky vodivé části a
jako ochrana proti korozi.

Označovací lak je odolný vůči vodě, benzínu, motorové naftě,
minerálnímu oleji, parafinovému oleji, zředěným kyselinám a
louhům.

Označovací lak má zásadní význam pro zajištění šroubových
spojení všeho druhu, ochranu proti manipulaci a neoprávněnému
uvolňování šroubů a spojů, dokumentaci pro zajištění kvality, řízení
výroby a kontrolu výrobků prostřednictvím těsnění lakem a také pro
vizuální kontrolu připojených, upravených částí. Označovací lak je
dostupný ve žluté, zelené a červené barvě.

Technické údaje

Odstín červený (RAL 3000), žlutý (RAL 1021), zelený (RAL 6010)

Stupeň lesku matný

Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield 1.500 mPa·s

Zpracovací teplota +5 až +30 °C

Zaschlé vůči prachu po 5 min.

Vytvrzení po 60 min.

Pevnost proti roztržení 2,7 Nm

Skladovatelnost 12 měsíců

Teplotní odolnost -60 až +120 °C

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
30020030-66 Označovací lak 30 g červený
30020060-66 Označovací lak 60 g červený
30021030-66 Označovací lak 30 g žlutý
30021060-66 Označovací lak 60 g žlutý
30022030-66 Označovací lak 30 g zelený
30022060-66 Označovací lak 60 g zelený


