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Designação
Selante para tubos, acoplamentos roscados lisos.
Em conformidade com a UNI EN 751-1, BS 6920 para sistemas de ar, gás e água.

Características

GAS LOCK é um selante anaeróbico de componente único de resistência média.
É utilizado para travar e vedar tubos metálicos e acoplamentos roscados, em conformidade com plantas civis e industriais de água, ar, gás, 
metano, hidrocarbonetos, GLP, fluidos industriais, óleos, água quente e fria, etc.
A viscosidade tixotrópica do GAS LOCK impede a fundição do selante durante a cura.
O selante polimerizado forma um filme altamente elástico, resistente a mudanças de temperatura, vibrações, choques e stress mecânico. 
Mantém as propriedades de vedação até + 150 ° C. O GAS LOCK atende aos requisitos das normas UNI EN 751-1 para uso com ar, água e gás; 
BS 6920 para contato com água potável.
A característica anaeróbica, ou seja, o estado do fluido na presença de ar, permite a fácil remoção do produto em excesso fora da articulação.

Aplicação

O GAS LOCK é adequado para instalações civis e industriais de ar, gás, metano, hidrocarbonetos, GLP, fluidos industriais, óleos, água quente 
e fria e assim por diante. Substitui o cânhamo e o PTFE. Pode ser usado em conexões de até 2' com roscas padrão. Adequado para vedar e 
travar parafusos de compressão mecânica e acessórios de sistemas sanitários, congeladores, condicionadores de ar a gás, ar comprimido, 
gás, etc.

Recursos do Produto 
Líquido

Origem: Resina metacrílica anaeróbica.
Cor: Amarelo
Viscosidade 25ºC (Brookfield 20 rpm): 40.000-70.000 mPa.s
Peso específico (g/ml): 1,07
Inflamabilidade: >100ºC
Armazenamento: Local fresco e seco
Estabilidade da prateleira: 16 meses a uma temperatura entre + 5 °C e + 28 °C.

Desempenho do 
produto polimerizado

Velocidade de reação: 10-15 minutos
Torque de desenroscamento inicial ISO-10964: 25-30 N.m
Torque de desaparafusamento residual ISO-10964: 15-25 N.m
Cura funcional: 3-6 horas
Final curing: 12-24 horas
Temperatura de operação: -50°C +150°C
Folga diametral máxima: 0,30 mm
Os dados fornecidos estão relacionados a testes realizados a 22°C após 24 horas - testes realizados em parafusos galvanizados M10 e porcas 
de 10 mm.

Resistência a produtos químicos.
Método de teste Din-54454
Desenrroscar casal % avaliado após imersão.

TºC 100h 500h 1000h

água/glicol 85 90 85 80

fluído de freio 22 95 90 85

óleo de motor 125 95 90 90

Acetona 22 100 90 90

Gasolina 22 100 95 90

Tricloroetano 22 100 100 90
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Dados de 
Plimerização

A velocidade de polimerização é influenciada pela natureza dos materiais e pela temperatura em que a reação ocorre.
O gráfico a seguir mostra o comportamento do produto em alguns tipos de metal. Os testes foram realizados com parafusos M10 e avalia-
dos de acordo com a ISO 10964. A temperatura ambiente afeta a taxa de reação. A temperatura ideal de polimerização está entre 20 °C e 
25 °C.
Temperaturas entre 5 °C e 20° C inibem a reação, maior as temperaturas aceleram.

Instruções de uso

O GAS LOCK não é adequado para acoplamentos metal-plástico, em circuitos de oxigênio e para sistemas de vedação com produtos bási-
cos ou ácidos oxidantes fortes. O produto deve ser utilizado em roscas metálicas limpas e desengorduradas. Aplique o produto na rosca do 
macho e na rosca da fêmea.
Apertar com segurança é crucial.
Um aperto suave e superficial pode causar vazamentos ao longo do tempo.
Não abra nem mova as juntas após o aperto.
Antes de iniciar a instalação, é recomendável aguardar 24 horas para permitir a polimerização completa do selante.
Quando montada em série, bloqueie a junção anterior com uma chave para tubos, a fim de evitar a ruptura do filme.
Consulte a folha de dados de segurança antes de usar.

Armazenamento
Armazene o produto em local seco e fresco a uma temperatura não superior a + 28 °C. Para evitar contaminação, não encha os recipientes 
com o produto usado.

Embalagem Garrafa: 50 ml Armazenamento: 12pcs  Código: 1107 050  Ean: 8056736862476
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