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OPIS PRODUKTU
Produkt LOCTITE® 7063 jest jednoskładnikowym, nie zawierającym CFC, rozpuszczalnikowym preparatem do zmywania
i odtłuszczania powierzchni przeznaczonych do klejenia
produktami Loctite. Produkt jest WYSOCE ŁATWOPALNY.
Można go stosować zamiast 1,1,1 trójchloroetanu.

Wskazówki dotyczące stosowania
1.
Powierzchnie przeznaczone do klejenia spryskać
obficie zmywaczem Loctite 7063.
2.

Jeszcze wilgotne powierzchnie wytrzeć czystym
ręcznikiem, aby usunąć zanieczyszczenia.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Loctite 7063 jest zalecany do końcowego
przedmontażowego przygotowywania wszystkich
powierzchni, które będą klejone produktami LOCTITE® . Ze
względu na silne własności roz-puszczające jest on także
bardzo skuteczny do mycia czy od-tłuszczania części przy
innych zastosowaniach.

3.

Spryskać powierzchnie ponownie, najlepiej w pozycji pionowej, aby ułatwić spłynięcie zmywacza.

4.

Odczekać, aż rozpuszczalnik wyparuje i powierzchnie będą całkowicie suche.

5.

Nanieść klej Loctite natychmiast po wyschnięciu powierzchni i wykonać dalszy montaż.

WŁASNOŚCI PŁYNU

Typowa wartość
Mieszanka rozpuszczalnika węglowo-,
dorowego, alkoholu alifatycznego
i metylalu
Wygląd
Klarowny, bezbarwny
0.74
Ciężar właściwy w 25°C
2
Lepkość w 20°C, mPa· s (cP)
Temp. zapłonu (COC), °C
-21 (WYSOCE ŁATWOPALNY)
Ciśnienie par przy 20°, mbar
<440
Graniczna wartość stężenia,
(ACGIH), ppm
600
Korozyjność
żadna
60
Czas wysychania w 20°C, sek
Rozpuszczalnik

∗

Węglowodór, alkohol i metylal nie są szkodliwe dla
środowiska. Nie grożą zubożeniem potencjału
ozonowego. Odpowiadają kategorii 0 niemieckiej
kwalifikacji WGK.

TYPOWE WŁASNOŚCI
Produkt jest przede wszystkim środkiem myjącym. Nie wpływa na szybkość utwardzania ani na wytrzymałość końcową
klejów LOCTITE®, za to zapewnia czystość powierzchni, co
prowadzi do dobrej adhezji i utwardzenia kleju. Powierzchnie
zanieczyszczone lub niedokładnie umyte ograniczją skuteczność kleju.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ze zmywaczem trzeba obchodzić się tak jak z materiałami
łatwopalnymi i przestrzegać lokalnych przepisów przeciwpożarowych. Na przykład należy unikać kontaktu produktu i jego oparów z odkrytym płomieniem oraz wszelkim sprzętem
elektrycznym z niechronionymi elementami żarnikowymi.
Unikać długotrwałego lub częstego kontaktu ze skórą.
Stosować tylko w miejscach dobrze wentylowanych.
Nie palić w obecności zmywacza.
INFORMACJA OGÓLNA
Informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się
z tym produktem znajduje się w arkuszu danych bezpieczeństwa dotyczącym materiału (MSDS).
Zmywacz zawiera rozpuszczalnik, który może uszkadzać
nie-które tworzywa lub powłoki. Przed użyciem produktu
należy
sprawdzić, czy nie narusza on powierzchni, na których ma
być stosowany.

Magazynowanie
Zmywacz jest materiałem WYSOCE ŁATWOPALNYM
i w związku z tym musi być przechowywany w specjalny sposób i zgodnie z odnośnymi przepisami. Nie magazynować
w pobliżu materiałów zapalnych i utleniających.
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym
sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go
w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C (46°F do 82°F).
Optymalna temperatura magazynowania to dolna połowa
tego zakresu. Resztek materiału nie należy umieszczać
z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby
dojść do zanieczyszczenia produktu. Dalsze informacje na
temat okresu przydatności produktu można uzyskać
w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.
Uwaga
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został
przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie
celom informacyjnym. Loctite nie ponosi odpowiedzialności
za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego
rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie
odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka
dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem
produktu. Korporacja Loctite nie uwzględnia żadnych
roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że
Kor-poracja Loctite nie ma kontroli nad sposobami
korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników,
nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach
ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie
muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji
Loctite. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę
posługując się przedstawionymi tu danymi jako
przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub
większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji
amerykańskich lub innych krajów.

NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH.
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA.
PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE.
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