
Produktinformation

Threebond 1133E/1133EC 

• Metakrylatbaserad.

• Enkomponents och 
lösningsmedelsfri.

• Ersätter mekaniska packningar.

• Anaerob härdning.

• Användningstemperatur: 
-60 / +150˚C.

• För flänstätning och växellådor. 

Flytande packning

Produktbeskrivning
Three Bond 1133E är en enkomponents flytande pack-
ning utvecklad för tätningsapplikationer. Den förhindrar 
läckage av olja, vatten och gaser under tryck i tätnings-
ytor och har god resistens mot kontaktvätskor, chock 
och vibrationer. Eftersom produkten bibehåller sina 
egenskaper och sin funktionalitet över ett brett tempe-
raturområde och över lång tid kan den bidra till att öka 
prestandan och livslängden hos de utrustningar/maski-
ner den används på vilket även ger kostnadsbesparingar. 

Produkten har utvecklats för att vara en högpresterande 
och elastisk flänstätning. Threebond 1133EC är en centri-
fugerad version av 1133E.

Egenskaper
- Metakrylatbaserad.
- Enkomponents och lösningsmedelsfri.
- Ersätter mekaniska packningar.
- Anaerob härdning.
- Användningstemperatur: -60 / +150˚C.
- För flänstätning och växellådor. 
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Applicering
- Läs säkerhetsdatabladet innan arbete med produkten 
  påbörjas. 
- Låt tätningsmedelsbehållaren nå rumstemperatur 
  innan användning för att undvika kondensation på 
  insidan.
- Avlägsna alla rester av olja och smuts från ytorna som 
  skall tätas för att få full effekt hos produkten.
- Applicera lämplig mängd flytande packning i jämna skikt 
  på ytorna som skall tätas ocjh montera snabbt. 
  Volymen flytande packning som behövs är beroende av 
  ingående material (dimensioner och ytfinhet). 
- Överskottslim får inte hällas tillbaka i original- 
  containern.
- Överskott torkas av med trasa.
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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!

Teknisk data innan härdning

 Värde Enhet Testmetod

Färg blå - visuellt

Viskositet @+25°C 120 Pa.s - 

Specifik vikt @ +25°C  1,1 - - 

Optimal spalt 0,002-0,15 mm -

Maximal spalt 0,3 mm -

Funktionshärdtid @ +25°C       
Al-Al utan aktivator 20 min -    
Al-Al med aktivator 10 min - 

Teknisk data efter härdning

 Värde Enhet Testmetod

Elasticitet 200 % - 

Skjuvhållfasthet (Al-Al, 72tim) 7,0 MPa -

Härdtider

Temperatur  % härdad  Härdtid
+25°C   15%   10-20 min
+25°C   50%   3-6 tim
+25°C   100%   24 tim
+80°C   100%   30 min
+100°C   100%   20 min
+120°C   100%   10 min

Lagring
Lagras mörkt och torrt i sin originalbehållare vid +10 till 
+25°C. 

Riskupplysning
Repeterad eller långvarig hudkontakt kan ge irritation 
och allergi. Under sådana förhållande skall skyddshand-
skar eller skyddskräm användas. Se separat säkerhets-
datablad för närmare information.

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.


