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T e k n i s k  I n f o r m a t i o n  f o r   
 

Permalock AN 2270 
Skruesikring Stærk 
 
 
Produktbeskrivelse 
Permalock AN 2270 er et 1-komponent højviskost 
anaerobe klæbestof, med thixotropiske 
egenskaber. Produktet anbefales til opgaver, der 
kræver svær demontering. 
 
Typisk anvendelse 
Til højtbelastede skruer, gevindtappe mv. 
 
Kemisk beskaffenhed  
Kemisk beskaffenhed Dimethacrylat Ester 
Farve Grøn  
Viskositet ved 20°C 800 mPa.s 
Massefylde 1,06 g/cm 3 
 
Hærdeforhold 
Produktet hærder ved metalkontakt i forbindelse 
med udelukkelse af ilt, som ekstra parameter kan 
temperaturen spille en afgørende rolle.   
Hærdningen vil forsætte, den maximale styrke vil 
være opnået efter 12 timer ved 22°C. 
 
Hærdehastighed 
Hærdehastigheden er afhængig af hvilket materiale 
der sammenføjes. Stål giver den hurtigste 
hærdning, bronze, forkromede overflader, rustfrit 
stål og andre ædelmetaller giver en langsommere 
hærdning. Hærdningen kan fremskyndes ved hjælp 
af aktivator. 
 
Håndfast 
Stål gevind M10 15-30 min. 
Messinggevind M 10 <10 min. 
Max. Gevind M20 
Sluthærdning efter 12 timer. 
 
 

 
Samlingens gab/tolerance har indvirkning på 
hærdehastigheden. Små tolerancer giver en hurtig 
hærdning, hvorimod større spillerum forlænger 
hærdehastigheden. 
 
Skulle hærdehastigheden være for lang eller 
spillerummet for stort kan dette imødegås ved hjælp 
af Permalock aktivator 9222. Anvendelse af aktivator 
bør foregå sparsomt, en reduktion af slutstyrken kan 
forekomme.  Det anbefales derfor at foretage en test 
for at fastslå effekten. 
 
Teknisk Data Hærdet tilstand 
Forskydningsstyrke 
Løsbrækningsmoment uden tilspænding efter DIN 
54454 40 Nm 
Videredrejningsmoment  1,2 Mlb/Ma 
Trykforskydningsstyrke efter DIN 54452 
 20 N/mm2 
Temperaturområde -60°C - +150°C 
 
Opbevaring 
Produktet skal opbevares tørt og køligt i uåbnet 
emballage, ved en temperatur på 10°C. Nedkølede 
produkter skal have tid til at genvinde normal 
stuetemperatur før ibrugtagning. Nedkølede 
produkters holdbarhed er 18 mdr.   
Lagerholdbarhed 12 mdr. ved RT. 
  
Anvendelse 
Bedste resultat opnås ved omhyggeligt rengjorte 
emner, fedt og snavs forringer resultatet.  
 
Generel information 
Produktet anbefales ikke til termoplastiske materialer 
samt oxygenforbindelser. 
 
 

050404 
Bemærk   
Specifikationerne i dette datablad er vejledende, generelle produktoplysninger og tjener kun som oplysning. Vi anbefaler Dem at 
undersøge om produktet opfylder Deres krav, ved at afprøve produktet under de rette omstændigheder. Vi påtager os derfor intet 
ansvar for de af Dem opnåede resultater. Brugeren har ansvaret for eventuelle foranstaltninger til beskyttelse af ejendele og personer, 
da de lokale forhold hos brugeren ligger uden for leverandørens kontrol. 
 


