
Produktinformation

Cyberbond SH 27

• Temperaturområde: -50/+150ºC.

• För tätning av rör, gängor och 
flänsar.

•	 Tätade	detaljer	kan	demonteras.

Tätningsmedel,	medelhög	hållfasthet,	högviskös

Produktbeskrivning
Anaerobt lim/tätningsmedel för tätning av rör och
flänsar. Kan demonteras.
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Tekniska	data

Flytande monomer Värde Enhet

Monomerbas dimetakrylat - 

Färg gul -

Spaltfyllnadsegenskaper 0,1-0,4 mm

Fluorescent nej -

Densitet @ +20°C 1,1 g/cm³

Lagringsstabilitet @ +20°C 12 mån    
i oöppnade behållare  

Maximal gängstorlek R2” -

Viskositet kona/platta @ +20°C  70 000-120 000 mPa.s    
@ 0,5 s-1

Viskositet kona/platta @ +20°C  6000-9 000 mPa.s

@ 160 s-1  
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Tekniska	data

Skjuvhållfasthet	M10	 Värde	 Enhet	 Testmetod

Hållfasthet stål 10-20 Nm DIN 54454

Hållfasthet rostfritt stål V2A  10-20 Nm DIN 54454

Hållfasthet galvaniserat stål 10-20 Nm DIN 54454

Hållfasthet mässing 18-26 Nm DIN 54454

Skjuvhållfasthet pin/collar 10-20 N/mm² DIN 54454

Temperaturområde -50 till +150 °C -  

Tekniska	data

Fysiska	egenskaper	polymer	 Värde	 Enhet

Green strength M10  20-60 sek  

mässing skruv/mutter @+23°

Tid till sluthärdad  24 tim

Utseende gul -

Temperaturområde -50 till +150 °C

Mätning	av	viskositet
Viskositet beskriver en vätskas flödesförmåga.
Cyberbond mäter produktens viskositet med hjälp av 
kona/platta-metoden. Vätskan appliceras på en platta 
och en definierad kona pressar ihop vätskan under rota-
tion.
Man skiljer mellan en Newtonsk och en tixotrop vätska. 
När det gäller en Newtonsk vätska får du en relativt 
konstant viskositet beroende på konans rotationshastig-
het. När det gäller tixotropa vätskor blir produkten mer 
flytande (ner till dess basviskositet) ju snabbare konan 
roterar. Viskositet mäts i mPa.s.

Rena ytor
Ytkonditionen hos delarna som skall sammanfogas har en 
enorm påverkan på limfogens kvalitet. För att uppnå ett bra 
resultat måste delarna vara rena. En liten mängd av t.ex. olja 
kan tolereras.

Lagring
Lagra produkterna mörkt och svalt. Optimal lagringstempera-
tur är +8 till +21°
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Riskupplysning
Läs Säkerhetsdatabladet innan du använder produkten. 
Håll arbetsplatsen ren och använd endast produkten 
i väl ventilerade utrymmen. Installera lämpligt ventila-
tionssystem på arbetsplatsen. Använd lämpliga skydds-
glasögon och handskar.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Lösningsmedelsresistens

Lösningsmedel	 Exempel	 Resistens

Alkoholer etanol, metanol, isopropylalkohol +

Estrar  etylacetat, bensoisk bensylester +

Andra vätskor vatten, freon, diesel  +

Flera vätskor ammonium hydroxide, brom, klor, -     
 bromvätesyra, litiumhydroxid,      
 perklorsyra, kaliumhydroxid

Gaser acetylen, argon, butan, etan. kväve +

Flera gaser ammoniak, freon, syrgas (ren eller -     
 med hög syrehalt)  

Generell	information		om	AN-lim
Anaeroba lim och tätningsmedel härdar med hjälp av 
metallkontakt och/eller vid frånvaro av luft. På grund av 
dessa egenskaper är de endast lämpliga för limning och 
tätning av metaller. Därför är de inte att betrakta som 
traditionella lim, utan är speciellt avsedda för limning av 
cylindriska metalldelar där torsionsbelastning och skjuv-
belastning spelar en viktig roll. Anaerober är dessutom 
utmärkta tätningsmedel för gängor och flänsar. Anaero-
blim är lösningsmedelsfria och enkomponents.
Det finns aktiva metaller (konstruktionsstål, verktygsstål, 
mässing, koppar) och inaktiva metaller (höglegerat eller 
rostfria stål, aluminium, elektropläterade ytor, gjutjärn). 
Medan produkter som används på aktiva metaller här-
dar mycket snabbt, behöver samma produkter längre 
tid att härda när de används på inaktiva metaller. Detta 
påverkar dock inte hållfastheten.

Supportprodukter
För att underlätta vissa applikationer erbjuder Cyberbond 
perfekt balanserade supportprodukter som:
- Aktivator: för att påskynda härdningen av lim (Standard: CB 
9191).
- Rengörare: för att rengöra ytor professionellt (Standard: CB 
9999).

LINOP	utrustning
Cyberbond erbjuder med hjälp av LINOP-serien lämpliga 
doserings- och LED-baserade härdningsutrustningar. Vi hän-
visar också till lämpliga doseringsspetsar som ger en ekono-
misk användning av limmen (även vid manuell användning).

Godkännanden
DVGW-godkänd (DIN EN 751-1). Ej godkänd för gasinstallation 
enligt DVGW-TRGI-2008. Ej godkänd för inhemsk gasinstalla-
tion i Tyskland P1 InS-registrerad (nr: 1797577)
Tyskt dricksvattengodkännande: Produkten överensstämmer 
med den tyska miljöbyråns referensformulering.


