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PRO LOCK EXTRA STRONG    
LIJMEN EN KITTEN 

 Geen verharder nodig 

 Oplosmiddel vrij 

 Hard uit bij afwezigheid van lucht 

 Zeer hoge borgkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHRIJVING : 
PRO LOCK EXTRA STRONG groen is geschikt voor het 
borgen van bouten, moeren, afdichten van leidingen 
(o.a. water, stoom, gas, perslucht, hydraulische olie,). 
 
TOEPASSINGEN : 
Pro lock extra strong groen heeft geen verharder nodig, 
is vrij van oplosmiddelen en hardt niet uit bij 
aanwezigheid van lucht. Pro lock strong groen blijft 
vloeibaar op aan de lucht blootgestelde metalen 
oppervlakken, zodat u meer tijd heeft om de delen 
samen te voegen.  
Luchtdicht hardt pro lock strong vrij snel uit in een sterk 
beschermende film en sluit volledig af met bescherming 
tegen corrosie en vochtindringing.  
De verbindingen geven een zeer hoge borgkracht, doch 
zijn demonteerbaar met standaard gereedschap. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Maak de twee stukken die moeten worden verbonden 

met de ultra degreaser schoon. Breng genoeg Pro lock 

strong aan op de oppervlakken. Een onmiddellijke 

verbinding is niet nodig omdat het materiaal pas 

reageert na het aansluiten van de onderdelen. De pro 

lock strong wordt pas hard bij afwezigheid van lucht. 

Anaërobe vloeibare synthetische materialen reageren 

niet met metalen -Plastic combinaties, in dat geval moet 

je  werken met een activator.  

Hand stevigheid wordt bereikt na 10 tot 20 minuten. 

Definitieve uitharding wordt bereikt na 24 uur. Het 

uitharden kan worden versneld door een activator. 
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SPECIFICATIES : 
 
Chemical type:   dimethacrylaat 
Kleur:    groen 
Soortelijk gewicht:  1,04 
 
Viscositeit¹ CPS  
Bereik:    400 - 600 
Gemiddelde waarde:  500 
 
Losbreekpunt² n/m 
Bereik:    20-40 
Gemiddeld:   29 
 
Prevail Torque³ n/m 
Bereik:    21-44 
Gemiddeld:   33 
 
Initial fixture time₄:  <15 min 
Volledige uitharding:  24 uur  
Vlampunt:   >100 °C 
Max. spleetvulling:  0.20 mm 
Levensduur bij 21°C:  12 maanden 
Temperatuur bereik:  -50 to +150 °C 
 
¹ Brookfield RVT spindle 3, 2.5rpm 
² On m10 black oxide steel bolt and m10 bright steel nut,  
 ISO10964 
₄ ISO10964 
  
Hittebestendigheid: Prolock extra strong is geschikt voor temperaturen tot  
150 ° C. Bij 130 ° C zal de hechtsterkte ~ 50% van de sterkte bij 21 °C. 
 
Uitharding: 

15 min Vingersterkte  

1 uur  40% 

24 uur 100% 
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Uithardingssnelheid VS. Temperatuur:  
Alle cijfers met betrekking tot snelheid worden getest bij 21 ° C. Lagere 
temperaturen zullen leiden tot een trager uitharding. Verwarmen van de 
gemonteerde onderdelen versnelt het uithardingsproces. 
Activator gebruiken wanneer de temperatuur lager is dan 5 ° C. 
 
Uithardingssnelheid VS. Substraat: 
Uithardingssnelheid en sterkte zijn afhankelijk van de substraten. Bij gebruik 
op staal en messingonderdelen zullen anaerobe kleefmiddelen sneller hun 
volledige kracht bereiken dan op inerte materialen zoals roestvrijstaal en zink 
Vooraf kan een Activator worden gebruikt om de uitharding te versnellen. 
Anaërobe lijmen zullen alleen uitharden in afwezigheid van lucht. 
 
Uithardingssnelheid VS. Activator: 
Wanneer de uitharding te lang duurt of niet mogelijks is kan vooraf een 
activator worden gebruikt. Hierdoor wordt de uithardingssnelheid versneld.  
Het gebruik van een activator kan de bindingssterkte wel verminderen tot 
30%. Test vooraf eerst op aparte onderdelen om het effect te meten.  
 
Uithardingssnelheid VS. Verlijmingskloof: 
De grootte van de verlijmingskloof heeft grote invloed op de uithardingstijd 
van anaerobe kleefstoffen. Hoe groter de afstand tussen de oppervlakken, 
hoe langzamer de uithardingssnelheid. Aanbevolen maximale kloof is 0,30 
mm. 
 
 
 

 


