
Produktinformation

Threebond 1217P

• Temperaturområde: –60°C/+200°C 
(kortfristigt +250°C)

• Neutralhärdande och ej   
hälsoklassad.

• Utmärkt vidhäftning till alla material 
inklusive plaster, stål och aluminium.

• Mycket god vidhäftning till   
förorenade ytor.

• Mycket god resistens mot motor– 
och växellådsoljor.

• Bra resistens mot termisk och  
mekanisk chock.

• Ej korrosiv mot metaller.

• Luktlös.

• Viskositet och härdhastighet  
anpassade till produktions- 
linor inom fordonsindustrin.

Silikontätningsmedel för motorer

Produktbeskrivning
Threebond 1217P är en den senaste innovationen från 
Threebond. Produkten är en enkomponents, lösnings-
medelsfri silikon som härdar vid rumstemperatur. Dess 
höga tekniska kvalitet gör att den tål olika mekaniska och 
termiska påkänningar som genereras i ett fordons driv-
system. Threebond 1217P tätar alla motorapplikationer.
- Neutralhärdande och ej hälsoklassad.
- Utmärkt vidhäftning till alla material inklusive plaster,
  stål och aluminium.
- Mycket god vidhäftning till förorenade ytor.
- Bra elasticitet/förlängning.
- Mycket god resistens mot motor– och växellådsoljor.
- Bra resistens mot termisk och mekanisk chock.
- Snabbhärdande.
- Omedelbar trycktålighet.
- Ej korrosiv mot metaller.
- Brett temperaturområde, -60 till +200°C (kortfristigt
  max +250°C).
- Luktlös.
- Viskositet och härdhastighet anpassade till
  produktionslinor inom fordonsindustrin.

Användningsområden
ThreeBond 1217P är speciellt utvecklad för:
- Tätning av oljetråg, växellåda, vattenpump, olje
  filter, luftfilter m.m.
- Tätning av luftkonditionering.
- Elektriska applikationer.

Applicering av lim
Torka av fuktighet, olja och andra främmande ämnen 
från ytorna. Montera ihop delarna snarast möjligt efter 
applicering av tätningsmedlet. En produkt från: 
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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, efter härdning (25°C, 55% RF, 7 dygn)

 Värde Enhet Testmetod

Hårdhet 46 Shore A 3TS-215-01

Brottöjning 560 % 3TS-320-01  

Draghållfasthet 2,4 MPa 3TS-320-01  

Skjuvhållfasthet, Al-Al 2,0 MPa 3TS-301-23

Skjuvhållfasthet 1,0 MPa - 

Teknisk data, innan härdning

Egenskaper Värde Enhet Testmetod

Reaktionssystem MIBKO - - 

Färg svart - 3TS-201-02

Specifik vikt 1,40 - 3TS-213-02

SOD-viskositet @+23°C 240 Pa.s 3TS-210-08  

Dammtorr <9 min 3TS-219-04

Härdhastighet 4,5 mm/24tim 3TS-222-94

Vidhäftning till oljiga ytor

Oljekoncentration 5w30 Värde Enhet Testmetod

3% 1,9 MPa 3TS-301-23

5% 1,7 MPa 3TS-301-23 

10% 1,4 MPa 3TS-301-23
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Lagring
Lagras svalt och torrt (+10-25°C). Undvik direkt solljus.
Häll inte tillbaka oanvänd, extruderad produkt i original-
behållaren. Min lagringstid 9 månader.

Förpackningar
Finns i 310ml patroner. 20 patroner/kartong. Burk 20kg 
och 25kg.

Riskupplysning
För närmare information - se separat säkerhetsdatablad.

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 produk-ter 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.


