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OPIS PRODUKTU
Loctite 5800 ma nast puj ce w
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ciwo ci:
Akrylowa
Ester dimetakrylanu
Czerwony lepki p yn LMS
Wyst puje w wietle UVLMS
Jednosk adnikowy - nie wymaga
mieszania
Wysoka
Anaerobowe
Aktywator
Uszczelnianie ko nierzy
rednia

Loctite® 5800 to jednosk adnikowy uszczelniacz anaerobowy o
redniej
wytrzyma ci, który utwardza si
pomi dzy dwoma blisko przylegaj cymi
powierzchniami metalowymi bez dost pu powietrza. Typowe aplikacje to
uszczelnianie dok adnie przylegaj cych do siebie sztywnych ko nierzy metalowych.
Natychmiast po zmontowaniu ko nierzy produkt jest odporny na niskie ci nienie. Jest
zwykle stosowany jako formowana w miejscu uszczelka do sztywnych z czy
ko nierzowych, np. w skrzyni biegów i w obudowie silnika itp.
Loctite® 5800 to jeden z produktów koncernu Henkel spe niaj cych zaostrzone
normy BHP. Produkt posiada tzw. bia
kart charakterystyki bez adnych
sformu owa dotycz cych ryzyka i bezpiecze stwa stosowania.
TYPOWE W ASNO CI MATERIA U NIEUTRWARDZONEGO
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Temperatura zap onu – patrz Karta Charakterystyki MSDS
Lepko

, Haake – RV1, 25°C, mPa.s (cP):

11 000 do 32 000LMS

C35/2° Ti, 20 s-1
Lepko

, Brookfield – HBT, 25°C, mPa.s (cP):

Wrzeciono TC, pr dko

5,0 obrotów na minut , Helipath
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yskawiczne w ciwo ci uszczelniaj ce
Nieutwardzone uszczelniacze anaerobowe s odporne na testy niskoci nieniowe po
utwardzeniu. Taki test zosta przeprowadzony na nieutwardzonym produkcie
natychmiast po uszczelnieniu pier cieniowej powierzchni z poliw glanu
o wewn trznej rednicy 50 mm i zewn trznej rednicy 70 mm.
Odporno na ci nienie, MPa:
Szczelina do 0,05 mm

0,08

Szczelina do 0,125 mm

0,03

Szczelina do 0,25 mm

0,01

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA
Szybko utwardzania w zale no ci od materia u
Szybko utwardzania zale na jest od materia u uszczelnianego ko nierza. Poni szy
wykres przedstawia zmieniaj
si w czasie wytrzyma
na cinanie na p ytkach
sklejonych ze sob na zak adk , uprzednio poddanych obróbce strumieniowo ciernej, badania wg normy ISO 4587.

Wytrzyma
na rozci ganie a szeroko szczeliny
Wytrzyma
ko cowa b dzie zale a od szeroko ci szczeliny. Poni sza tabela
przedstawia wytrzyma
na cinanie na p ytkach sklejonych na zak adk , przy
ró nych kontrolowanych szczelinach, badania wg normy ISO 4587; materia : stal
zwyk a poddana obróbce strumieniowo – ciernej, utwardzanie: 72 h w temperaturze
pokojowej.
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Szeroko

szczeliny

0
0,125
0,25

% pe nej wytrzyma
na stali
100
90
60

ci

TYPOWE W ASNO CI MATERIA U UTWARDZONEGO:
asno ci kleju:
Utwardzany przez 24 godz. @ 22 °C
Wytrzyma
na cinanie ISO 4587:
Stal (poddana obróbce strumieniowo ciernej) N/mm2

11
( 5LMS)

Wytrzyma
na cinanie ISO 4587:
Aluminium N/mm2
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TYPOWA ODPORNO

NA RODOWISKO

Nast puj ce testy odnosz si do wp ywu czynników rodowiska na wytrzyma
cza.
Nie jest to miar skuteczno ci uszczelnienia
Utwardzany przez tydzie @ 22 °C.
Wytrzyma
na cinanie, ISO 4587:
Stal (po obróbce strumieniowo ciernej)
Wytrzyma
cieplna
Testowana w okre lonej temperaturze:
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Starzenie cieplne
Starzenie we wskazanej temperaturze i testowane w temp. 22 °C
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