
Produktinformation

IKV Astargel 1779 

• Temperaturområde applicering: 
+2/+40ºC.

• För montering av plast– och elasto-
merdetaljer.

• Minskar monteringsfriktionen.

•	 Kompatibel	med	de	flesta	använda	
material.

• Torkar efter montering.

Monteringshjälpmedel	för	elastomerer

Produktbeskrivning
IKV Astargel 1779 är en smörjande gel som kraftigt redu-
cerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de 
detaljer de är monterade på.

Gelen droppar inte vilket minskar risken för kladd och 
rinn vid applicering. Den är mycket enkel att torka bort 
efter applicering med en våt svamp. När vattnet har av-
dunstat kvarblir en torr och avskalningsbar genomskinlig 
och homogen film med nödvändiga plastiska egenska-
per för att förhindra att de monterade detaljerna skall 
lossna. 

När filmen har torkat är den beröringstorr och kommer 
inte att avge damm eller andra partiklar. Den kommer 
heller inte att skada eller smutsa ner ytorna den kommer 
i kontakt med. Den skyddar även de belagda ytorna mot 
korrosion.

Användningsområden
IKV Astargel 1779 kan användas på alla plaster, elasto-
merer eller metaller för att underlätta montering och 
förhindra kvarvarande spänningar som ofta genererar 
defekter eller för tidigt slitage. Inga inkompatabiliteter 
med material har hittills observerats.
IKV Astargel 1779 är den optimala lösningen för att 
signifikant reducera erforderliga monteringskrafter och 
förbättra kvaliteten på monteringarna.

Applicering
Omröres innan användning. IKV Astargel 1779 applice-
ras som den är med en pensel. Materialöverskott skall 
torkas bort innan det har torkat med en våt svamp. Efter 
torkning kan produkten tvättas bort med vatten.
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Förpackningar
Burk 5kg.
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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!

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.

Teknisk data

	 Värde	 Enhet	 Testmetod

Färg vit - -

Dynamisk viskositet 600-1000 mPa.s Brookfield

Densitet 1 g/ml ASTM D1298

Appliceringstemperatur +2 till +40 °C -   

Riskupplysning
IKV Astargel 1779 är utvecklad för maximal säkerhet för 
användaren. Den innehåller varken lösningsmedel eller 
petroleumprodukter och avger inga VOC (Volatile Orga-
nic Compounds). För närmare information - se separat 
säkerhetsdatablad.


