
SAF–T–EZE           TDS-T70 

Threadlocker  T70                Technical Data Sheet 
 

GENEL BİLGİLER:    
 
SAF–T–LOK anaerobic yapıştırıcı ve sabitleyicilere tek bileşenlidir. Çözücü içermez. 
Boşluk doldurucu, sabitleyici ve metal yapıştırıcılar olarak ayrı ayrı formüle edilmişlerdir. 
Bu ürünler oksijensiz ortamda birbirine tespit edilen iki metal parça arasında kullanılır. Ve 
bu parçalar arasında vibrasyonsuz ve sabit bir birleşme sağlar.  
 
SAF–T–LOK ürünleri üstün performans özellikleri yanında birleşik parçalarda darbelere, 
korozyona ve çözücülere karşı direnç sağlar. Ayrıca SAF–T–LOK T70 kür olduktan sonra 
malzeme yüzeyinde sürekli bir kalıcılık sağlar. 
 
 
 
ÜRÜN TANIMI:  
 
SAF–T–LOK T70  Cıvata sabitleme ve benzeri uygulamalar için geliştirilmiş güçlü bir 
yapıştırıcı ve dolgu malzemesidir. Güçlü sabitlemenin ve özel viskozitelerin gerekli olduğu 
durumlar için geliştirilmiştir.  
 
Bu ürün yüksek güç sağlayarak bir çok uygulama için gerekli performansın elde edilmesini 
sağlar. En uygun malzeme kalınlığının seçimi, en güvenilir sabitleme gücünün ortaya 
çıkmasına yol açar. 
 
 
 
GELİŞTİRİLMİŞ MALZEME GÜVENİLİRLİĞİ: 
 

• Mekanik cıvata sabitleyicilere göre daha yüksek çekme gücü sağlayarak 

güvenilirliği arttırır.  

• İstenilen net çekme derecesi için kesin tork sağlar.  

• Mekanik sabitleme yöntemlerinden ve ek maliyetlerden tasarruf sağlar. 

 
 
UYGULAMA KOLAYLIĞI:   
 

• Özel ihtiyaçlara yönelik çok çeşitli uygulama yöntemleri bulunmaktadır. 

Karıştırılmadan kullanılır. (Tek bileşenli bir malzemedir.)  

• Kolay temizlenir. Az kokuludur. 
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TORK GERİLİM BAĞINTISI:   
 
SAF–T–LOK  cıvata sabitleyiciler genellikle cıvata gerilimini arttırır. Cıvata sabitleyicinin 
kullanılmasıyla birlikte, malzemenin yağlama kalitesine bağlı olarak civataya verilmiş 
torkun daha büyük bir gerilim yaratması sağlanmış olur. Bu malzemeler tork ile gerilim 
arasında gelen bağlayıcılara göre daha tutarlı bir ilişki yaratırlar. Bağlama elemanlarının 
gerilimi uygulanan torkun ayarlanmasıyla kontrol edilebilir. Gerilim ve tork arasındaki 
bağıntı aşağıdaki gibi gösterilebilir. 
 
 

T = CDF 
 

     T= Tork 
     C= Kullanılan Cıvata ve somuna ait katyası 
     D= Cıvata Çapı (m) 
     F= Gerilim veya sıkıştırma kuvveti (N) 
 
 
 
Bazı metaller için “C” değerleri aşağıdadır. 
 
 
 Çelik    0.16  Fosfat       0.14  Kadmiyum      1.4 
 Çinko   0.18  Paslanmaz      0.22  Alüminyum      0.17 
 
 
 
 
ÇÖZÜCÜLERE KARŞI DİRENÇ ÖZELLİKLERİ:  T70 kullanılmış ve kür olmasına izin 
verilmiş bağlantı elemanları ve boru bağlantıları yüksek sıcaklıklardaki değişik çözücülere 
daldırılmıştır. Malzeme mukavemetinde zamanla bir azalma görülmekle birlikte 87oC ‘deki 
sıvılarda 30 gün sonra alınan neticeler aşağıdadır. 
 
 
 

Hava Direnci @ 188oF  % 100 
Motor Yağı    % 137 
Su     % 153 
Glikol / su    % 100 
Taşıma Sıvısı   % 126 
Benzin    %   50 
Skydrol    %   70 

 
 
 
 
 


