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OPIS PRODUKTU
Nordbak High Temperature Brushable Ceramic Grey Loctite 7234
jest niezwykle gładkim, wypełnionym węglikiem krzemu epoksydem,
który służy jako odporna na ścieranie powłoka o wysokim połysku,
zabezpiecza przed korozją cierną i kawi-tacją. oraz redukuje
turbulencje. Zakres temperatur pracy: 30o do +205oC.

Cechy szczególne:
• Wypełniony węglikiem krzemu - zapewnia maksymalną ochronę.
• Niezwykła gładkość ułatwia nanoszenia pędzlem.
• Lśniąca powłoka redukująca tarcie, turbulencje i kawi-tację.
• Może być stosowany sam lub jako śliska powłoka na inne,

zabezpieczające przed zużyciem produkty Loctite.
• Łatwy do mieszania i stosowania - skraca czas przestoju.
• Doskonała adhezja - tworzy trwałe połączenie. 
 TYPOWE ZASTOSOWANIA
• Tworzenie gładkiej, odpornej na ścieranie powłoki ochronnej.
• Naprawa wymienników ciepła i kondensatorów.
• Wykładziny zbiorników i zsypów.
• Odtwarzanie powierzchni i naprawa obudów czopów zawiasów i

sterów.
• Naprawa: korpusów zaworów, wirników i obudów pomp. 
 WŁASNOŚCI NIEUTWARDZONEJ MIESZANINY
  Typowa wartość
 Wygląd  Szara rzadka ciecz
 Proporcje (Ż:Ut.) objętościowo  2.75:1
                             wagowo  4.8:1
 Wydajność  1.2 m2 w warstwie grubości 0,5 mm

na 1 kg masy
  13 ft2 w warstwie grubości 0.020” na 1

kg masy 
 TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA
 (W 25oC, jeśli nie podano)
 Własności utwardzania  Typowa wartość
 Czas przydatności do nałożenia, minuty  30
 Czas utwardzania, godziny.  Patrz uwagi dotyczące

utwardzania
 
 TYPOWE WŁASNOŚCI MATERIAŁU UTWARDZONEGO
 (W 25oC, jeśli nie podano)
 Własności fizyczne  Typowa wartość
 Maksymalna temperatura pracy oC  205
 
 INFORMACJA OGÓLNA
Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń
z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też
być używany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem
i innych materiałów silnie utleniających.
 Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się z
tym produktem znajduje się w Arkuszu Bezpieczeństwa (MSDS).
 
 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 Właściwe przygotowanie powierzchni jest ważne dla trwałości
produktu. Ścisłe wymagania  zmieniają się w zależności od
dokładności wykonania, spodziewanego okresu użytkowania i
początkowego stanu materiału.
• Starannie oczyścić i przeszlifować powierzchnie (jeśli to

możliwe, śrutować) a następnie zmyć produktem Loctite 7063.
Im dokładniejsze przygotowanie powierzchni, tym lepszy efekt
aplikacji.

Mieszanie:
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać wskazówki na
etykiecie. Cały zestaw High Temperature Brushable Ceramic musi
być zmieszany jednorazowo. Dodać wszystkie składniki utwardzacza
do pojemnika z żywicą i energicznie wymieszać, aż uzyskają
jednolitą barwę.

Nanoszenie:
• Nanieść dobrze wymieszany materiał na przygotowaną

powierzchnię.
• Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów należy nanieść

pędzlem warstwę grubości 0.5 mm środka High Tempe-rature
Brushable Ceramic.

• High Temperature Brushable Ceramic bezpiecznie sklei się
sam, jednak należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta,
sucha i w dobrym stanie i nie ma na niej luźnych
zanieczyszczeń ani złuszczeń.

Cykl utwardzania:
Czas utwardzania zależy od temperatury otoczenia. W 20oC
utwardzanie następuje w ciągu 4 do 6 godzin. Im niższa temperatura,
tym dłuższy proces utwardzania. Kiedy związek stwardnieje, należy
podgrzać powierzchnię do około 65oC i utrzymać przez 30 minut, co
zapewni pełne utwardzenie i skuteczną adhezję.

Dla prac w temperaturach powyżej 150oC: utwardzać przez 8 godzin
w 23oC lub w wyższej. Następnie podgrzewać przez przynajmniej 3
godziny w 150oC, po czym przez 3 godziny w 205oC lub w szczytowej
temperaturze pracy.
Jeżeli nie ma możliwości zastosowania procedury ogrzew-czej przed
oddaniem produktu High Temperature Brushable Ceramic do
eksploatacji, zaleca się następującą metodę:

• Podgrzać żywicę przynajmniej do 40oC. Wymieszać i nanieść
wyżej wskazanym sposobem.

• Po zżelowaniu, podgrzewać naniesiony High Tempera-ture
Brushable Ceramic omiatając go płomieniem pal-nika
spawalniczego przez co najmniej 1 godzinę w 40-50oC.

• Następnie posługując się wskaźnikami temperatury podwyższyć
temperaturę powleczonej powierzchni do zakresu między 150oC
a 260oC i utrzymać ją przez co najmniej 2 godziny.

• High Temperature Brushable Ceramic osiągnie wówczas
dostatecznie wysoki stopień utwardzenia, by urządzenie nim
pokryte poddać użytkowaniu. Pełne utwardzenie nastąpi dopiero
w trakcie eksploatacji.

Magazynowanie
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. 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 pro-dukcji 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.


