
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Anaerobní těsnění pro trvalé připevnění šroubů,
ložisek a dalších závitových částí. Poskytuje těsnění,
které je odolné vůči chemikáliím, palivům, mazivům
a většině průmyslových kapalin.

✓ Vysoká pevnost zajišťuje efektivní upevnění šroubových spojů

✓ Vynikající přilnavost  také k ušlechtilé oceli nebo barevným kovům, jako je mosaz a měď

✓ Odolává vůči chemikáliím, palivům, mazivům a většině průmyslových kapalin

✓ Široký teplotní rozsah -50°C až +200°C (krátkodobě až +230°C) => lze s důvěrou použít na motorové 

komponenty

✓ Používá inovační technologii jištění, neobsahuje kyseliny  - bezpečné použití na strojní součásti

Studlock byl vyvinut k trvalému upevnění uvolňujících se čepů nebo šroubů, když není potřeba jejich

pozdější uvolňování z částí konstrukce. Je to anaerobní lepidlo, které může být použito bez předchozího
čištění závitů a přebytečné lepidlo lze po zajištění čepu/šroubu jednoduše setřít. Typickými aplikacemi

jsou čepy hlavy válců, matice pastorku, a hnací ozubená kola, upevňovací šrouby, záchytné šrouby a

udržení ložisek a pouzder. Kompatibilní aktivátory jako např. All in One Activator mohou být použity, ale

mohou až o 30% snížit pevnost. Anaerobní tmely se nedoporučují pro aplikace s vysokým % kyslíku,
zajištění chloru a u oxidačních látek.

1. Pro dosáhnutí nejlepších výsledků by měly být díly čisté, suché a odmaštěné před nanášením.

2. Studlock naneste tak, aby byly vyplněny všechny mezery pro kompletní spojení.
3. Sestavte díly k sobě a nechte produkt vytvrdit.

4. Funkční pevnosti je dosaženo za 3-6 hodiny a plného vytvrzení je dosaženo za 24 hodin.
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INSTRUKCE

STUDLOCK

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Studlock SLK 50 ml – lahvička 86540

Anaerobic Activator ANAC 200 ml ve spreji 86545



Číslo výrobku: 86540

Název: Studlock

Kód celního sazebníku: 3506 99 00

Životnost:               12 měsíců
Balení: 50 ml – lahvička 
Bezpečnostní list: ano

Maximální závit: M36

Manipulační doba vytvrzení: 20 - 40 min.*

Funkční doba vytvrzení: 3 – 6hod.*

Kompletní vytvrzení: 12 - 24 hodin*

Utahovací moment: 30 - 50 Nm*

Moment odtrhu: 30 - 50 Nm*

Certifikace: NSF P1 (15143)

Chemické odolnosti
Kyselina sírová 24%: Velmi dobrá
Kyselina chlorovodíková 37%: Velmi dobrá
Ketony: Velmi dobrá
Nafta: Velmi dobrá
Benzín: Velmi dobrá
Alkohol: Velmi dobrá
Glykoly: Velmi dobrá
Voda: Velmi dobrá
Slaná voda: Velmi dobrá
Brzdová kapalina: Velmi dobrá
Motorový olej: Velmi dobrá

*Testováno na očištěném M10 x 20 (třída 8.8) pozinkovaná 
matice a šroub 0.8D bez počátečního zatížení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

STUDLOCK

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Barva: červená
Konzistence:         gel (tixotropní)
Hustota při 20°C: 1,05 – 1.09 g/cm3

VOC: 0 g/l

Teplotní odolnost: -50°C až +200°C 

krátkodobě až +230°C

Vyplnění mezer: do 0,1 mm

Pryskyřice: dimetakrylát
Certifikace: NSF P1 (155143)


