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ÜRÜN TANIMI
LOCTITE® 8150™ aşağıdaki ürün özelliklerini sağlamaktadır:
Teknoloji Sıkışma Önleyici
Kimyasal Türü Mineral Yağ, Lityum Sabunu, Grafit,

Aluminyum veEP katkıları
Görünüm Gri
Koku Yağlı
Kürlenme Kuruma yapmaz
Uygulama Yağlama

TİPİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk, ISO 2811-1 @ 25 °C, g/ml 0,9
Kıvam, ISO 6743-99, NLGI Class 1
Penetrasyon, ISO 2137, 1/10mm:

@ 25 °C ve 60 vuruş 310-340
Yük Testi - 4 ball, ASTM D2596:

Kaynak Yükü, N 4.400
Kaynak Aşınması (@ 4.400 N),  mm <4,0
Aşınma, 1 saat / 400 N, mm 0,95

Bakır Korozyonu, ISO 2160:
3 saat @ 100 °C 1b

Üst Dayanım Sıcaklığı, °C 900
Parlama Noktası - MSDS'e bakınız

GENEL BİLGİ
Bu ürünün saf oksijen ile ve/veya oksijen açısından zengin
sistemlerde kullanımı tavsiye edilmez. Klor veya kuvvetli
okside edici materyallerde sızdırmazlık amacı ile
kullanılmamalıdır.

Bu ürünün güvenli kullanım bilgileri için, Malzeme
Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz (MSDS). 

Kullanım talimatı:
1. Yağlama ihtiyacı duyulan temiz parçalar üzerine

uygulayınız, aşırı yağlamadan kaçınınız.

Not
Burada yer alan teknik bilgiler sadece referans amaçlıdır. Bu
ürün özellikleri ile ilgili tavsiyeler ve destek için lütfen lokal
kalite departmanı ile temasa geçiniz.

Depolama
Ürünü ambalajı açılmamış halde kuru ortamda depolayınız.. 
Depolama bilgisi ürün ambalajı üzerindeki etikette belirtilmiş
olabilir.
Uygun Depolama Şartları: 8 °C ila 21 °C. 8 °C'nin altında
veya 28 °C'nin üzerindeki depolama sıcaklıkları ürün
özelliklerini geri dönüşü olmayan şekilde etkileyebilir.
Ambalajından dışarı çıkarılan ürün kullanım süresince
kirlenebilir. Kullanım fazlası ürünü orijinal ambalaja geri
koymayınız. Henkel Anonim Şirketi bu şekilde kirlenmiş veya
belirtilen şartlar dışında depolanmış ürün için sorumluluk kabul
etmez. İlave bilgi ihtiyacı için lütfen lokal Teknik Servis Merkezi
veya Müşteri Hizmet Temsilcisi ile temasa geçiniz.

Çevirim Bilgileri
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Not 
Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlı olup
şirketimizce doğru olduğuna inanılan verilere dayanmaktadır.
Yöntemleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmayan
kişilerce elde edilmiş sonuçlar ile ilgili olarak herhangi bir
sorumluluk kabul edemeyiz. Ürünün kullanım amacının, bu
belgede belirtilen üretim yöntemlerinden herhangi biriyle
uyumlu olup olmadığını belirlemek ve ürünü kullanan kişiler ile
ürünün tatbik edildiği makina ve cihazları olası tehlikelere karşı
korumak amacıyla burada tavsiye edilen önlemleri almak,
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu durum ışığında Henkel
Şirketi, Henkel Şİrketi'ne ait ürünlerin kullanımı veya
satışından doğan, ürünlerin pazarlanması veya belirli bir
amaç için kullanılmasına yönelik garantiler de dahil olmak
üzere, açıkça veya üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş
herhangi bir garanti vermediğini veya taahhütte
bulunmadığını özellikle belirtir. Bu belgede yer alan farklı
işlem veya içeriklere ilişkin bilgiler, ne üçüncü kişilere ait
patentlerden bağımsız bilgiler olarak ne de söz konusu işlem
veya içerikleri kapsayan, Henkel Şirketi'ne ait patentler
çerçevesinde lisanslanmış bilgiler olarak değerlendirilmelidir.
Tüm kullanıcılara, bu belgede yer alan bilgileri bir kılavuz
olarak kullanarak, ürünü ardı ardına kullanmadan önce ürünün,
amaçladıkları uygulama için uygun olup olmadığını test
etmelerini öneririz. Bu ürün, Amerika Birleşik Devletleri'nde
veya başka ülkelerde bir veya birden fazla patent veya patent
başvurusuna tabi olabilir. 
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Ticari Markalar
Aksi belirtilmedikçe bu belgede yer alan tüm ticari markalar,
ABD ve başka ülkelerde faaliyet gösteren tüm Henkel
şirketlerine aittir. ® işareti, bir ticari markanın ABD Patent ve
Ticari Marka Bürosu'nca tescillenmiş olduğunu gösterir.
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Yerel satış ve teknik destek birimlerimizin doğrudan iletişim bilgileri için lütfen www.henkel.com/industrial
adresini ziyaret ediniz.


