
SAF–T–EZE           TDS-R01 

Retainer   R01               Technical Data Sheet 
 
GENEL BİLGİLER:    
 
SAF–T–LOK anaerobic yapıştırıcı/sızdırmazlık elemanları sızdırmazlık, kitleme, tutma ve 
metal parçaların bağlanması ve monte edilmesi için formüle edilmiş olan solventsiz tek 
bileşenli sıvı ve pastalardır. 
 
Havayla temasında bozulmaz. Bu ürünler birbirine yataklık eden 2 metalin arasına 
konulduğunda katılaşarak eski haline dönebilen, titreşim ve sızdırmaya dirençli bağlar ve 
mühürler oluşturur. SAF–T–LOK yapıştırıcı/sızdırmazlık elemanları korozyona, galvanik 
etkilere, vibrasyondan oluşan genişlemelere büyük bir sıcaklık aralığı içerisinde direnç 
gösterirler ve ayrıca istenildiğinde sıradan aletlerle demonte edilmesine olarak sağlar. 
 
ÜRÜN TANIMI: 
 
SAF–T–LOK  R01 genel amaçlı, düşük viskoziteli, hızlı kür olan 350oF’ta kadar yüksek 
performansta çalışabilen boşluk doldurma bileşenidir. Bu ürün burçlar, mil yatakları, 
dişliler, rulmanlar, makaraların saftların ve kamaların üzerinde çalışması için silindirik 
yüzeyli bağlama elemanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca pres bağlantılarının 
dayanıklılığını arttırmaya yarar. SAF–T–LOK  R01 temizliğe, konfigürasyona bağlı olarak 
1–6 saat içerisinde tam dayanımına ulaşır. SAF–T–LOK  Primer kullanılarak daha hızlı 
kür sağlanabilir. 250oF’ye kadar ısıtılırsa 10–20 dakikada kür olur. 
 
SAF – T – LOK R01  MIL R 46082 ve ASTM 4562 özellikleri için TİP 1’i sağlar. 
 

FAYDALARI: 
 
MALİYETİ DÜŞÜRÜR 
 
Mekanik kitleme sistemleri için gerekli olan freze, yiv açmak, diş kesmek, matkaplama, 
inceltmek, delik genişletmek gibi işlemleri ortadan kaldırır. Pres bağlantıları için gereken 
yakım toleransı ve pürüzsüz yüzeyi sağlar. Bağlantılarda oluşan boşlukları ortadan kaldırır. 
 
GÜVENİLİRLİĞİ ARTTIRIR 
 
Korozyon ve vibrasyondan oluşan genişlemeleri engeller pres bağlantılarının dayanımını 
arttırır. 
 
KULLANIMI KOLAY VE GÜVENİLİRDİR 
 
Tek parçalı yapışkanını katılaşması için ölçmeye karıştırmaya veya ısıtmaya gerek yoktur. 
Dağılmaz kolay temizlenir, kokusuzdur. Özel ihtiyaçlara cevap verebilmesi için çok geniş 
bir uygulama metodu aralığına sahiptir. 
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FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: 
 
MIL R 46802 ve ASTM 4562 için TİP 1’i karşılar 
 
KÜR OLMADAN 
 
Reçine      Dimethacrylate 
Renk         Yeşil 
Viskozite      125cps 
Yoğunluk      1.1 
Parlama noktası     >250oF 
Zehirlilik      Düşük 
Korozyonluk       Yok 
Raf ömrü      12 ay @ <80oF 
 
 
KÜR OLDUKTAN SONRA 
 
Makaslama gerilmesi    300psi 
Tam kür süresi     1 – 6  Hrs 
Kür hızı      Kür hızı grafiğine bakın 
Sıcaklık Aralığı     -65oF ile 250oF arası 
Boşluk doldurma     0.002 – 0.005 inch 
Kimyasal dayanım     Mükemmel 
 
 

R01’in ÇELİK ÜZERİNDE KÜR HIZI 

 


