
ANAEROBE LIME OG 
LÅSEVÆSKER UDEN 
FARESYMBOLER
Vores anaerobe lime og låsevæsker uden 
faresymboler er markeret med et grønt blad. 

BREDT SORTIMENT AF ANAEROBE 
LIME OG LÅSEVÆSKER TIL KRÆVENDE 
OPGAVER 

Kema® har videreudviklet sortimentet af anerobe lim og 
låsevæsker i en retning der er bedre for miljøet, gældende 
både for medarbejdende og klimaet, uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. 

Kema® KemLock® anaerobe lime og låsevæsker uden faresym-
boler, har i mere end 20 år været brugt af kunder over hele 
kloden med stor driftsteknisk succes. Produkterne lever fuldt 
ud op til de højeste industrielle standarder for kvalitet 
og ydeevne.  

Vi gør dit valgt let, dette er årsagen til at 
du skal vælge KemLock® anaerobe lime og 
låsevæsker:

 f Ingen faresymboler

 f Øget sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

 f Minimerer hudirritation og allergi

 f Nedsætter sygefravær

 f Minimerer farer ved risikovurdering og     
anvendelse af værnemidler

 f Ved brug af mindre farlige stoffer, afsætter 
produkterne et mere miljøvenligt aftryk

 f Bredt sortiment til en lang række af  
anvendelsesområder og til mange industrier

Kema® er ikke kun lim og låsevæsker, vores store udvalg af 
kemiprodukter gør det let at vælge vores sortiment.

Vi har et bredt ud valg af:

KEMA® FORDELE

 f Rensemidler/solventer

 f Rustopløser og fugtfortrænger

 f Smøremidler til mange applikationer

 f Silikoneslipmidler og fedt

 f Silikone Gasket

 f Svejse- og skærespray

 f Primer, maling og RAL Farver på spray

 f KemLock® Lim og låsevæsker

 f KemLock® Sekundlim

Se hele sortimentet på: www.itw-spraytec.dk

ITW Spraytec Nordic
Priorsvej 36, DK-8600 Silkeborg
Tlf.  +45 86 82 64 44
Web www.itw-spraytec.dk
Mail info@itw-spraytec.dk
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Skruesikring med medium viskositet. Ideel til ge-
vindforbindelser, der kræver let adskillelse. Max. 
gevinddiameter på M36, og max. gevind-række-
vidde på 2 x gevinddiameter. Anvendes også til 
fastgørelse af måle- eller justeringsskruer med fint 
gevind.

Rørtætning til alle typer koniske og cylindriske 
rørsamlinger med gevind. Øjeblikkelig tætning ved 
lavt tryk. Naturgasbestandig. Anvendelse i sprinkler- 
anlæg, gasinstallationer osv.

Lejesikring til fastgørelse af lejebøsninger og aksel-
montage. Erstatter mekaniske fastgørelseselementer, 
såsom låseringe og kiler.

Skruesikring til en lang række anvendelser med 
fremragende termisk stabilitet og mediebestandig-
hed. Især velegnet til brug sammen med rustfri og 
elektrogalvaniserede fastgørelseselementer. Hul-
fyldningsegenskaber på grund af højere viskositet. 
Hærder hurtigt, også på rustfrit stål og passiverede 
overflader.

Flangepakning til tætning og fastlåsning af flanger 
og møtrikker – større tolerancer op til 0,50mm. 
Tixotrop. Erstatter almindelige faste tætningsmate-
rialer, såsom kork, papir eller gummi.

Skruesikring til en lang række anvendelser med 
fremragende termisk stabilitet og kemisk resistens. 
Især velegnet til brug sammen med rustfri og elek-
trogalvaniserede fastgørelseselementer. Relativt 
upåvirket af overfladekontaminering. Hurtigt hær-
dende.

Farve:  Lilla
Størrelse:  50 ml
Art.nr.  67315

Farve:  Gul
Størrelse: 50 ml / 250 ml
Art.nr. 67435 / 67437

Farve:  Gul
Størrelse:  50 ml
Art.nr.  67115

Farve:  Gul
Størrelse:  50 ml
Art.nr.  67325

Farve:  Orange
Størrelse: 50 ml / 250 ml
Art.nr. 67228 / 67230  

Farve:  Blå
Størrelse:  50 ml
Art.nr.  99720

Skruesikring med lav styrke Rørtætning med middel styrke

Lejesikring med middel styrkeSkruesikring med middel styrke

Flangepakning med 
medium styrke

Skruesikring med middel styrke

AS-22 AT-77

AL-41AS-40

AP-74

Skruesikring til generelle applikationer. Specielt 
formuleret til gevindforbindelser med høj styrke.  
Anvendes til installation af stempelbolte og kugle-
og rullelejer, som ikke normalt skal demonteres 
efterfølgende.

Hurtighærdende, opløsningsmiddelbestandig anaerob 
klæbemiddel til tætning af pneumatiske og hydrau-
liske forbindelser. Trykbestandigt. Anvendes inden 
for maskinindustri, bilindustri, entreprenørudstyr 
og landbrugsmaskiner.

Rørtætning med en lav friktionskoefficient. Specielt 
formuleret til let adskillelse af samlinger med grove 
gevind på metalrør, der kræver langsom hærdning. 
Velegnet især til rørsamlinger med koniske eller  
cylindriske gevind til DIN 2999.

Farve:  Grøn
Størrelse: 50 ml / 250 ml
Art.nr. 67345 / 67347

Farve:  Brun
Størrelse:  50 ml
Art.nr.  67425

Farve:  Hvid
Størrelse:  50 ml
Art.nr.  67416

Skruesikring med høj styrke

Rørtætning med middel styrke

Rørtætning lav styrke med PTFE

AS-70

AT-42

AT-72AS-43WM


