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Lukitteet ja tiivisteaineet

Anaerobiset
lukitteet ja
tiivisteet

Ne polymerisoituvat huoneenlämmössä ja hapettomassa tilassa metalli-
ionien vaikutuksesta muoviksi. Muodostunut muovi on stabiili ja pitkä-
ikäinen. ORAPI-tuotteet ovat helppoja ja siistejä käyttää ja niillä voidaan
korvata perinteiset pastat, teipit, hamppu  ja muotoon leikatut taso-
tiivisteet.

ORAPI anaerobisten lukitteiden ja -tiivisteiden etuna on erinomainen
kemikaalin-, lämmön- ja tärinänkesto. ORAPI-kierrelukitteet ja -tiivisteet
estävät ruuvien ja pulttien löystymisen ja suojaavat niitä iskujen ja
tärinän aiheuttamalta kulumiskorroosiolta. Lukitteet täyttävät liitosten
väliset epätasaisuudet jolloin rasitus jakautuu 100 % tasaisesti kaikille
pinnoille.

Anaerobiset lukitteet ja tiivisteaineet ovat
yksikomponenttisia, yhdelle pinnalle
levitettäviä liimoja

Anaerobiset liimat voidaan jakaa
kolmeen ryhmään:

Anaerobisten liimojen kovettumis-
nopeus riippuu:

Kierrelukitteet ruuveille ja pulteille

Kiinniteaineet sylinterimäisille osille
(holkit, laakerit ja sovitteet)

Tiivisteaineet: kierretiivisteet putkille sekä
tasotiivisteet koneistetuille laipoille, kampi-
kammioille jne.

1

2

3

osien välisestä välyksestä

levityslämpötilasta

liitettävistä materiaaleista
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016PRE-GLUE CLEANER

Nopeasti haihtuva liuotin liimattavien pintojen
puhdistukseen ja rasvanpoistoon. Tehostaa
liiman tarttumista ja nopeuttaa halutun sidos-
lujuuden saavuttamista. Erinomainen kaikille
liima- ja tiivisteainetyypeille: syanoakrylaateille,
anaerobisille lukitteille, epoksi-, polyuretaani- ja
akryyliliimoille jne. Klooriton ja halogeeniton.

Pintojen puhdistus- ja pohjustusaine
Olomuoto:

Neste

Haju:
Voimakas,

luonteenomainen

4016A4 650 ml aerosoli

PINTOJEN ESIKÄSITTELY

015ACTIVATOR 3140

Nopeuttaa anaerobisten liimojen, lukitteiden
sekä tiivisteaineiden kuivumista. Lisää täyttö-
kykyä suurilla välyksillä (0,5 mm). Mahdollistaa
työskentelyn alle 10°C lämpötilassa. Tarkoitettu
erityisesti passiivimetallien, mm. haponkestävä
teräs, alumiini, titaani sekä pintakäsiteltyjen
metalliosien (esim. eloksoidut, sinkityt, kelta-
passivoidut) kanssa käytettäväksi.

Aktivaattori anaerobisille lukitteille
Olomuoto:

Neste

Väri:
Kuparinvärinen

6015M1 PMUC 100 ml sumutinpullo

1015M1 100 ml sumutinpullo

299ORAPI 299

Anaerobinen kierrelukite, joka voidaan avata hyvin
helposti tavallisilla käsityökaluilla. Vahvistaa ja
tiivistää liitokset. Kestää iskuja ja tärinää.
Suojaa korroosiolta. Jakaa kuormituksen tasai-
sesti käsitellyille pinnoille. Kestää hyvin öljyjä,
hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä,
teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Erittäin
pitkäikäinen tiivistys. Täysin tiivis, jos tuotetta
on kierteillä riittävästi.

Erittäin helposti avattava kierrelukite
Väri:

Keltainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Irrotuslujuus M10:
< 5 Nm

1299S1 5 kg astia

KIERRELUKITTEET

306ORAPI 306

Anaerobinen ruuvilukite myöhemmin avattaville
ruuviliitoksille. Lukitsee ja tiivistää. Voidaan
irrottaa käsityökaluilla. Ihanteellinen liitoksiin,
joita pitää avata usein. Kestää iskuja ja tärinää.
Suojaa korroosiolta. Kestää hyvin hiilivetyjä,
kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä, teollisuuden
nesteitä ja kaasuja jne. Täysin tiivis, jos tuotetta
on liitoksessa riittävästi. Pitkäikäinen lukitus.

Helposti irroitettava ruuvilukite

1306F5 250 ml pullo

1306F3 50 ml pullo

458ORAPI 458

Ennen ruuvien, muttereiden ja pulttien käyttöön-
ottoa kierteille levitettävä keskivahva lukite- ja
tiivisteaine. Se muodostaa kierteille kosketus-
kuivan kalvon. Esikäsitellyt ruuvit on helppo
varastoida ja ottaa käyttöön tarvittaessa
päivien/viikkojen kuluessa. Suojaa korroosiolta.
Kestää hyvin öljyä, hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa
vettä, höyryjä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja
jne. Pitkäikäinen ja kestävä liitos.

Kierrelukite esikäsittelyyn

1458B7 1 L pullo

InS Registered

InS
P1

No: 1795979

Väri:
Violetti

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Ohjeellinen välys:
0,05 - 0,3 mm

Irrotuslujuus M10:
5 - 15 Nm

Väri:
Sininen

Käyttölämpötila:
-50°C...+100°C

Ohjeellinen välys:
0,05 - 0,3 mm

Irrotuslujuus M10:
< 10 Nm
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Lukitteet ja tiivisteaineet
KIERRELUKITTEET

307ORAPI 307

Anaerobinen kierrelukite joka voidaan avata
helposti käsityökaluilla. Lukitsee ja tiivistää
irrotuksen yhteydessä helposti murtuvat tai
vääntyvät ruuvit. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa
korroosiolta. Kestää erittäin hyvin öljyjä, kylmää
ja kuumaa vettä, höyryjä, teollisuuden nesteitä ja
kaasuja jne. Erittäin pitkäikäinen liitos.

Helposti avattava ruuvilukite

6307F3 PMUC 50 ml pullo

1307F5 250 ml pullo

1307F3 50 ml pullo

Väri:
Sininen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Irrotuslujuus M10:
5 - 15 Nm

303ORAPI 303

Anaerobinen kierrelukite metallipulteille,
-ruuveille ja -muttereille. Voidaan avata tavallisilla
käsityökaluilla. Vahvistaa ja tiivistää liitokset.
Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta.
Pitkäikäinen ja kestävä kiinnitys.

Keskivahva kierrelukite

1303i2 1 L pullo

1303F5 250 ml pullo

1303F3 50 ml pullo

1303F9

1303F1

24 ml pullo

5 ml pullo

Väri:
Sininen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Ohjeellinen välys:
0,05 - 0,3 mm

Irrotuslujuus M10:
15 - 20 Nm

298ORAPI 298

Anaerobinen kierrelukite metalliruuveille,
-pulteille ja -muttereille. Voidaan irrottaa
tavallisilla käsityökaluilla. Suositellaan ruuvien
pysyvään kiinnitykseen elintarvike- ja lääketeolli-
suudessa. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa
korroosiolta. Kestää erittäin hyvin öljyjä, kylmää
ja kuumaa vettä, höyryjä, teollisuuden nesteitä ja
kaasuja jne. Erittäin pitkäikäinen liitos. Täysin
tiivis, jos tuotetta on liitoksessa riittävästi.

Kierrelukite elintarviketeollisuudelle

1298F3 50 ml pullo
InS Registered

InS
P1

No: 1795155

Väri:
Väritön/kellertävä

Käyttölämpötila:
-50°C...+150°C

Maksimivälys:
< 0,25 mm

Irrotuslujuus M10:
> 20 Nm

304ORAPI 304

Anaerobinen kierretiiviste metallipulteille,
-ruuveille ja -muttereille. Voidaan avata tavallisilla
käsityökaluilla. Vahvistaa ja tiivistää liitokset.
Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta.
Pitkäikäinen ja kestävä kiinnitys. Ohut neste
sopii erityisesti pienten ja tiheäkierteisten
ruuvien pysyvään lukitukseen.

Keskivahva kierrelukite pienille välyksille

6304F3 PMUC

1304F5

1304F3

50 ml pullo

250 ml pullo

50 ml pullo

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Irrotuslujuus M10:
15 - 20 Nm

300ORAPI 300

Anaerobinen lukite ruuveille, pulteille, vaarnoille ja
tapeille, joita ei normaalisti tarvitse avata. Liitok-
sia on erittäin vaikea avata. Lukitsee, kiinnittää,
tiivistää ja vahvistaa kaikki liitokset. Kestää
hyvin iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta.

Vahva kierrelukite

6300F3 PMUC 50 ml pullo

1300F5

1300F3

1300F9

1300F1

250 ml pullo

50 ml pullo

24 ml pullo

5 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Ohjeellinen välys:
0,05 - 0,3 mm

Irrotuslujuus M10:
> 20 Nm



313ORAPI 313

Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäi-
set osat, laakerit ja sovitteet, joita ei normaalisti
tarvitse irrottaa. Vahvistaa liitokset. Kestää
erittäin hyvin iskuja ja tärinää. Kiinnittää pysy-
västi osat, joissa välys on 0,05-0,15 mm. Suojaa
korroosiolta. Toimii asennusvaiheessa voitelu-
aineena vähentäen osien välistä kitkaa. Vaikeasti
irroitettavissa. Pitkäikäinen lukitus.

Vahva laakerikiinnite

1313F5 250 ml pullo

1313F3 50 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C

Ohjeellinen välys:
0,05 - 0,15 mm

Leikkauslujuus:
> 20 N/mm²

314ORAPI 314

Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäi-
set osat, laakerit ja sovitteet, joita ei normaalisti
tarvitse irrottaa. Lukitsee, kiinnittää ja vahvistaa
liitokset. Kestää erittäin hyvin iskuja ja tärinää.
Suojaa korroosiolta. Toimii asennusvaiheessa
voiteluaineena vähentäen osien välistä kitkaa.
Vaikeasti irroitettavissa. Pitkäikäinen lukitus.

Vahva laakerikiinnite pienille välyksille

6314F3 PMUC

1314F5

1314F3

50 ml pullo

250 ml pullo

50 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Leikkauslujuus:
> 20 N/mm²

310FIXPRESS

Anaerobinen lukite holkeille, laakereille ja muille
osille, joita ei tarvitse irrottaa. Erittäin vaikea
irrottaa. Lukitsee, kiinnittää, tiivistää ja vahvis-
taa liitokset.  Kestää erittäin hyvin iskuja, tärinää
sekä radiaalista, aksiaalista ja dynaamista
kuormitusta. Suojaa korroosiolta. Pitkäikäinen
lukitus. Nopeasti kovettuva.

Erittäin vahva laakerikiinnite

1310S1

1310F5

1310F3

5 kg astia

250 ml pullo

50 ml pullo

312FIXMETAL

Anaerobinen tahna sileiden pintojen, kuten
sylinterimäisten osien, laakereiden ja sovitteiden
korjaamiseen, tiivistykseen ja lukitukseen. Sopii
suurille ja epätasaisille välyksille (jopa 0,5 mm).
Korjaa ja kiinnittää kuluneet laakeripesät ilman
edeltävää koneistusta. Kestää hyvin iskuja ja
tärinää. Kestää erittäin hyvin öljyä, hiilivetyjä,
vettä, höyryjä, teollisuuden nesteitä ja kaasuja
jne. Käytetään aina aktivaattorin kanssa.

Korjaava, täyttävä laakerikiinnite

1312T2 50 g tuubi

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C

Ohjeellinen välys:
0,15 - 0,25 mm

Leikkauslujuus:
> 25 N/mm²

Väri:
Harmaa

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Maksimivälys:
0,5 mm

Leikkauslujuus:
> 20 N/mm²
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KIERRELUKITTEET
301ORAPI 301

Anaerobinen kierrelukite ohuille ja hienokiertei-
sille ruuveille, joita ei normaalisti tarvitse avata.
Kestää erittäin hyvin iskuja ja tärinää. Suojaa
korroosiolta. Kestää erittäin hyvin öljyä, hiilivety-
jä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä, teollisuus-
kemikaaleja ja kaasuja jne. Erittäin pitkäikäinen
ja vaikeasti avattava liitos. Suositellaan ruuvien,
pulttien jne. pysyvään lukitukseen.

Vahva kierrelukite hienoille kierteille

1301F5 250 ml pullo

1301F3 50 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

ilman tärinää +230°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Irrotuslujuus M10:
> 20 Nm

322ORAPI 322

Tunkeutuva anaerobinen kierrelukite metalli-
ruuveille, -pulteille ja -muttereille. Imeytyy jo
kiinnitettyihin kierteisiin kapillaarisesti. Voidaan
käyttää myös laakereiden ja holkkien jälkiluki-
tukseen ja -tiivistykseen. Vahvistaa ja tiivistää
liitokset. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa
korroosiolta. Kestää hyvin hiilivetyjä, kylmää ja
kuumaa vettä, höyryjä, teollisuuden nesteitä ja
kaasuja jne.

Tunkeutuva kierrelukite

1322F3 50 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Irrotuslujuus M10:
> 20 Nm

KIINNITEAINEET



TIIVISTEAINEET
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Lukitteet ja tiivisteaineet
KIINNITEAINEET

316ORAPI 316

Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäi-
set osat, laakerit ja sovitteet, joita ei normaalisti
tarvitse irrottaa. Kestää erittäin hyvin öljyjä,
hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä,
teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Lukitsee,
kiinnittää ja vahvistaa liitokset. Kestää erittäin
hyvin iskuja ja tärinää. Vaikeasti irroitettavissa.
Pitkäikäinen lukitus.

Vahva laakerikiinnite öljyisille pinnoille

1316F5 250 ml pullo

1316F3 50 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C

Maksimivälys:
0,15 mm

Leikkauslujuus:
> 25 N/mm²

317ORAPI 317

Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäi-
set osat, laakerit ja sovitteet, jotka pitää
myöhemmin irrottaa käsityökaluilla. Maksimivälys
<0,25 mm. Lukitsee, kiinnittää ja vahvistaa
liitokset. Kestää erittäin hyvin iskuja ja tärinää.
Suojaa korroosiolta. Kestää erittäin hyvin öljyä,
hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä,
teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne.

Keskivahva laakerikiinnite
318ORAPI 318

Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäi-
set osat, laakerit ja sovitteet, jotka pitää
myöhemmin irrottaa käsityökaluilla. Maksimivälys
0,05 mm. Lukitsee, kiinnittää ja vahvistaa
liitokset. Kestää erittäin hyvin iskuja ja tärinää.
Suojaa korroosiolta. Toimii asennusvaiheessa
voiteluaineena vähentäen osien välistä kitkaa.
Pitkäikäinen lukitus.

Keskivahva laakerikiinnite pienille välyksille

1317F5 250 ml pullo

1317F3 50 ml pullo

6318F3 PMUC 50 ml pullo

1318F3 50 ml pullo

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +230°C

Ohjeellinen välys:
0,15 - 0,25 mm

Leikkauslujuus:
> 15 N/mm²

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +230°C

Maksimivälys:
0,05 mm

Leikkauslujuus:
> 15 N/mm²

333PORAJOINT

Monikäyttöinen, keskivahva anaerobinen liima
koneistettujen laippojen liitoksiin. Korvaa
muotoonleikatut ja muut tiivisteet. Kestää
korroosiota aiheuttavia nesteitä ja voimakasta
tärinää. Voidaan käyttää myös kierretiivisteenä.

Puolijoustava taso- ja kierretiiviste

6333T2 PMUC 50 g tuubi

1333C3 300 g patruuna

1333T4

1333T2

1333E4

200 ml tuubi

50 ml tuubi

25 ml ruisku

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +230°C

Maksimivälys:
1 mm

Leikkauslujuus:
> 8 N/mm²

324ORAJOINT

Monikäyttöinen anaerobinen liima koneistettujen
laippojen tiivistämiseen. Kestää erityisesti
korroosiota aiheuttavia nesteitä ja korkeita
lämpötiloja. Kestää myös kylmää ja kuumaa
vettä, liuottimia, öljyjä, bensiiniä jne. Voidaan
irrottaa tavanomaisilla työkaluilla. Tiivistää
kampikammiot, laipat, liitokset, kannet jne.
Lukitsee ruuvit, pultit jne.

Tasotiiviste korkeisiin lämpötiloihin

6324T2 PMUC 50 g tuubi

1324T2 50 ml tuubi

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+180°C

Maksimivälys:
0,5 mm

Leikkauslujuus:
> 15 N/mm²



329HYDRAULOCK

Matalalujuuksinen, helposti irroitettava ananero-
binen liima max. 3/4” tulppien, putkien ja
kierteiden tiivistykseen. Sopii kaikille metalli-
kierteille. Suojaa korroosiolta. Voidaan irrottaa
tavallisilla työkaluilla. Ihanteellinen pieniin
liitoksiin, joissa on hienot kierteet: mittalaitteet
ja sensorit, paineilma- ja kaasulaitteet, lämmi-
tyslaitteet, WC-kalusteet, ilmastointi jne.

Hydrauliikka/pneumatiikkatiivisteaine

1329F5

1329F3

250 ml pullo

50 ml pullo

Väri:
Ruskea

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +230°C

Maksimivälys:
0,3 mm

Irrotuslujuus M10:
5 - 10 Nm
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TIIVISTEAINEET
367TUBELOCK C

Monikäyttöinen, keskivahva anaerobinen liima
metallitulppien, -putkien ja liittimien tiivistämi-
seen. Sopii kaikentyyppisille metallikierteille:
messingille, pintakäsitellylle ja käsittelemättö-
mälle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle
jne. Voidaan käyttää kartio- ja lieriöliitoksissa
(max. 3”). Voidaan irrottaa tavallisilla työkaluilla.

Putkikierretiiviste

1367T4 200 ml tuubi

1367T2

1367F7

50 ml tuubi

50 ml haitaripullo

Väri:
Keltaoranssi/ruskea

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +200°C

Maksimivälys:
0,4 mm

Irrotuslujuus M10:
10 - 20 Nm

077TUBELOCK EXTRA

Nopeasti kuivuva ja helppokäyttöinen anaero-
binen yleisputkikierretiiviste vaativaan ammatti-
käyttöön. Tuote sopii useimpien vesi-, öljy-,
hydrauliikka-, paineilma- sekä kaasuputkien
tiivistykseen. Sopii kaikentyyppisille metalli-
kierteille 3" saakka. Kestää hyvin useimpia
teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja. Sopii
erityisesti elintarviketeollisuuden kohteisiin.
Irrotuslujuus M10: 10-20 Nm.

Elintarvikehyväksytty putkikierretiiviste

1077F7 50 ml haitaripullo

Väri:
Keltaoranssi

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +200°C

Maksimivälys:
0,4 mm

InS Registered

InS
P1

No: 1796072

334TUBELOCK TEFLON

Monikäyttöinen anaerobinen liima metallisten
tulppien, putkien ja liitosten tiivistämiseen. Sopii
erityisesti hankalasti saavutettavissa olevien
liittimien ja putkien tiivistämiseen. Helppo
irrottaa käsityökaluilla. Teflonlisäaine lisää kemi-
kaalienkestoa sekä voitelee liitokset, mikä
helpottaa asennusta. Sopii kaikille metalli-
kierteille sekä kartio- ja lieriöliitoksiin 3" saakka.
Suojaa korroosiolta.

Matalalujuuksinen putkikierretiiviste

1334T2 50 ml tuubi

Väri:
Sininen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +200°C

Maksimivälys:
0,4 mm

Irrotuslujuus M10:
1 - 8 Nm

323TUBELOCK A

Monikäyttöinen anaerobinen liima tulppiin, putki-
ja metallikierreliitoksiin. Sopii kohteisiin, joissa
on suuri halkaisija tai suuret kierteet. Tiivistää
kaikenlaiset metallikierteet. Voidaan käyttää yli
3” kartio- ja lieriöliitoksiin.  Suojaa korroosiolta.
Tiivistää välittömästi matalissa paineissa.
Aukottomasti levitettynä ja täysin kovetuttuaan
kestää 1200 barin painetta - edellyttäen että
liitettävät osat ovat hyväkuntoisia.

Keskivahva putkikierretiiviste

1323F7 50 ml haitaripullo

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +200°C

Maksimivälys:
0,4 mm

Irrotuslujuus M10:
5 - 15 Nm
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Lukitteet ja tiivisteaineet
TIIVISTEAINEET

326HYDRAUBLOCK

Keskivahva anaerobinen tiivisteliima kapeille
(max 3/4”) ruuveille, tulpille ja putkille. Tiivistää
kaikkia metalleja: messinki, pintakäsitelty tai
käsittelemätön teräs, ruostumaton teräs jne.
Suojaa korroosiolta. Kestää kylmää ja kuumaa
vettä, liuottimia, öljyjä, bensiiniä jne. Voidaan
irrottaa käsityökaluilla. Ihanteellinen pieniin
ja/tai harvoin avattaviin liitoksiin.

Kierretiiviste kapeille kierteille

1326F5 250 ml pullo

1326F3 50 ml pullo

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C,

max +230°C

Maksimivälys:
0,4 mm

Irrotuslujuus M10:
10 - 20 Nm

331JOINT LIQUIDE

Monikäyttöinen, puhdas anaerobinen liima
tulppien, putkien ja kaikentyyppisten metalli-
kierteiden (max. 3”) tiivistämiseen. Sisältää
Teflonia, joka mahdollistaa kiristyksen ilman
kierteiden vahingoittumista. Kemiallisesti stabiili
tuote. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, liuottimia,
öljyjä, bensiiniä, kylmäaineita, jäänestoaineita,
happea, kaasuja jne. Suojaa korroosiolta.

Keskivahva PTFE-kierretiiviste

1331T4 200 ml tuubi

1331T2 50 ml tuubi

Väri:
Valkoinen

Käyttölämpötila:
-60°C...+180°C,

ilman tärinää +230°C

Maksimivälys:
0,5 mm

Irrotuslujuus M10:
5 - 15 Nm

328PORALOCK

Monikäyttöinen anaerobinen liima koneistettujen
laippojen ja kierteitettyjen putkien tiivistämi-
seen. Kestää korroosiota aiheuttavia nesteitä ja
voimakasta tärinää. Suojaa korroosiolta. Kestää
erittäin hyvin öljyjä, kylmää ja kuumaa vettä,
bensiiniä, liuottimia, hydraulinesteitä jne. Korvaa
muotoon leikatut ja muut tiivisteet. Välitön
tiivistys alhaisissa paineissa (20 bar, <0,15 mm
välys).

Vahva laippa- ja kierretiiviste

6328F3 50 ml pullo

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-60°C...+150°C

Maksimivälys:
1 mm

Irrotuslujuus M10:
> 20 Nm

341SEALFLON LIQUID

Vesiliukoinen, nestemäinen PTFE-tiiviste
kierteille ja laipoille. Annetaan kuivua ennen
asennusta. Lämmittäminen nopeuttaa kuivu-
mista. Muodostaa kuivuttuaan joustavan kalvon,
joka mahdollistaa liitoksen helpon irrottamisen ja
uudelleen asentamisen. Suojaa kierteitä
kulumiselta.

Nestemäinen Teflon-tiiviste

1341S1

1341B4

5 L astia

250 ml pensselipurkki

Väri:
Valkoinen

Käyttölämpötila:
-50°C...+250°C

Maksimivälys:
0,15 mm

Paineenkesto:
150 bar

340SEALFLON

Vesiliukoinen, joustava PTFE-tiivistetahna, joka
muodostaa helposti avattavan liitoksen. Kestää
tärinää sekä öljyjä, hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa
vettä, höyryjä, teolisuuden nesteitä ja kaasuja
jne. Sopii muovi- ja metallipinnoille. Tiivistää
kierteet ja laipat. Tiivistää välittömästi PVC-
putket. Annetaan kuivua ennen asennusta.
Suojaa herkästi rikkoutuvia, esim. alumiini-
kierteitä.

PTFE taso- ja kierretiiviste

1340T3 100 g tuubi

Väri:
Valkoinen

Käyttölämpötila:
-50°C...+250°C

Maksimivälys:
0,3 mm

Paineenkesto:
300 bar
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343ORASEAL +

Pystysuorille tasopinnoille sopiva, kovettumaton
tiiviste. Korvaa paperitiivisteet, mutta voidaan
käyttää myös niiden kiinnittämiseen. Muodostaa
vuotamattoman tiivisteen kaikenmallisiin
liitoksiin. Kestää välittömästi matalia paineita.
Tiivistetty liitos voidaan avata ja sulkea
uudelleen. Ihanteellinen mekaanisten laitteiden ja
soittimien säätöruuvien kiinnitykseen.

Kovettumaton, valumaton tasotiiviste

1343C3

1343T3

310 ml patruuna

100 g tuubi

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-50°C...+300°C

Maksimivälys:
< 0,5 mm

Paineenkesto:
150 bar

TIIVISTEAINEET
133JOINPLAST

Joustava, itsetasoittuva polymeeritiiviste
muovi/muovi, metalli/metalli ja muovi/metalli-
liitoksille. Kestää öljyjä, hiilivetyjä, kylmää ja
kuumaa vettä, höyryä, teollisuuden nesteitä ja
kaasuja, suolavettä jne. Sopii mataliin paineisiin
ja kestää 24 tunnin kovettumisen jälkeen 10
baarin paineita. Tiivistetty liitos on helppo avata.
Tiivistää ja eristää kampikammiot, sähkökaapit
ja -kotelot jne. Ei vahingoita putkimateriaaleja.

Muovikierteiden tiiviste

1133T3 100 g tuubi

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-50°C...+250°C

Maksimivälys:
0,4 mm

346NUCSEAL N

Joustava, kovaa tärinää kestävä tiiviste. Korvaa
muotoon leikatut ja paperitiivisteet. Tiivistää
vuotamattomiksi kaikenmalliset liitokset. Kestää
välittömästi matalia paineita. Myrkytön. Voidaan
käyttää kaikilla pintamateriaaleilla. Helppo pois-
taa ja irrottaa. Kestää kylmää ja kuumaa vettä,
rikki- ja fosforihappoa, ammoniakkia, etyleeni-
glykolia jne. Liitos voidaan avata ja sulkea
uudelleen.

Kovettumaton, halogeeniton taso- ja
kierretiiviste

6346T3 100 g tuubi

Väri:
Sininen

Käyttölämpötila:
-50°C...+300°C

Maksimivälys:
< 0,5 mm

051OXYSEAL

Taso-, laippa ja kierretiiviste, joka kestää jopa
200 baarin painetta. Epäorgaaninen, kovettuva
tahna. Sopii kosketukseen mm. hiilidioksidin,
hapen, asetyleenin/etyynin ja typen kanssa.
Kestää öljyjä ja yleisimpiä liuottimia. Kuivuu
hitaasti. Voidaan avata käsityökaluilla (riippuen
kierteen halkaisijasta ja metallista). Maksimi-
välys 0,15 mm.

Happea ja korkeita lämpötiloja kestävä
tiiviste

1051T3 100 ml tuubi

Väri:
Vaaleanharmaa

Käyttölämpötila:
-250°C...+600°C

Maksimivälys:
0,15 mm

Paineenkesto:
200 bar

348ORAPLAST’X

Joustava tahna, joka kestää korkeaa lämpötilaa
ja painetta. Liukenematon useimpiin nesteisiin.
Säilyy joustavana. Tiivistää kampikammiot,
laipat, venttiilit, kaasuttimet, kytkimet, putket,
lämmityslaitteet, pumput, kompressorit, kotelot
jne. Ihanteellinen autoteollisuuteen, huolto-
asemille, hiilivetyjä käsitteleviin laitoksiin jne.

Joustava taso- ja kierretiiviste

1348B7

1348T4

1 kg purkki

200 g tuubi

Väri:
Punainen

Käyttölämpötila:
-20°C...+250°C

Joustavuus:
Joustava 180°C asti

Paineenkesto:
n. 35 kg/cm²

342ORASEAL

Joustava, kovaa tärinää kestävä tiiviste. Korvaa
muotoon leikatut ja paperitiivisteet. Tiivistää
vuotamattomiksi kaikenmalliset liitokset. Kestää
välittömästi matalia paineita. Sopii mm. usein
avattaviin kierteisiin ja hydraulisten ja
pneumaattisten laitteiden kierreliitoksiin.
Maksimivälys < 0,5 mm.

Kovettumaton taso- ja kierretiiviste

1342B7

1342B4

1342T3

1 kg purkki

250 ml pensselipurkki

100 g tuubi

Väri:
Vihreä

Käyttölämpötila:
-50°C...+300°C

Maksimivälys:
< 0,5 mm

Paineenkesto:
50 bar
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PMUC on Ranskan kansallisen sähköyhtiön (EDF) myöntämä sertifikaatti, joka takaa että tuotteet sopivat käytettäväksi voimalaitoksissa
sekä ydinvoimaloissa.
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Polymerisaationopeus minuutteina Polymerisaationopeus minuutteina

KUVAAJIEN TULKINTA

Liitettävistä materiaaleista riippuen

Levityslämpötilasta riippuen

Polymerisaationopeus minuutteina

Osien välisestä välyksestä riippuen

Anaerobisten liimojen kovettumisnopeus

Osien välisestä välyksestä riippuen
Välys 0,05 mm

Välys 0,25 mm

Välys 0,15 mm

Liitettävistä materiaaleista riippuen

Levityslämpötilasta riippuen

Messinki

Galvanoitu teräs

Teräs

Ruostumaton teräs

40°C 22°C 5°C

Käyttölämpötilasta riippuen

Mekaaninen kestävyys %:na kestävyydestä 25°C:ssa
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TUOTE LUJUUSVÄRI IRROTUSMOMENTTI
LEIKKAUSLUJUUS VÄLYS SIVUKÄYTTÖLÄMPÖTILA (°C) KIINNITTYMISAIKA
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298

300

303

306

322

310

313

316

318

323

326

329

333

367

341

340

133

348

346

051

342

343

299

301

304

307

458

312

314

317

077

324

328

331

334

väritön/kellertävä

vihreä

sininen

violetti

vihreä

vihreä

vihreä

vihreä

punainen

punainen

punainen

ruskea

punainen

keltaoranssi

valkoinen

valkoinen

punainen

punainen

sininen

vaaleanharmaa

vihreä

vihreä

keltaoranssi

vihreä

punainen

sininen

vaaleansininen

harmaa

vihreä

punainen

keltaoranssi

punainen

vihreä

valkoinen

sininen

vahva

vahva

keskivahva

matala

vahva

erittäin vahva

vahva

erittäin vahva

keskivahva

keskivahva

keskivahva

matala

keskivahva

keskivahva

matala

matala

matala

melko matala

matala

matala

matala

matala

erittäin matala

vahva

keskivahva

matala

matala

vahva

vahva

keskivahva

keskivahva

keskivahva

vahva

keskivahva

matala

> 20 Nm

> 20 Nm

15-20 Nm

5-15 Nm

> 20 Nm

> 25 N/mm²

> 20 N/mm²

> 25 N/mm²

> 15 N/mm²

5-15 Nm

10-20 Nm

5-10 Nm

> 8 N/mm²

10-20 Nm

< 10 Nm

< 5 Nm

> 20 Nm

15-20 Nm

5-15 Nm

< 10 Nm

> 20 N/mm²

> 20 N/mm²

> 15 N/mm²

10-20 Nm

> 15 N/mm²

> 20 Nm

5-15 Nm

1-8 Nm

max 0,25 mm

0,05-0,3 mm

0,05-0,3 mm

0,05-0,3 mm

max 0,05 mm

0,15-0,25 mm

0,05-0,15 mm

max 0,15 mm

max 0,05 mm

max 0,4 mm

max 0,4 mm

max 0,3 mm

max 1,0 mm

max 0,4 mm

max 0,15 mm

max 0,3 mm

max 0,4 mm

max < 0,5 mm

max 0,15 mm

max < 0,5 mm

max < 0,5 mm

max 0,05 mm

max 0,05 mm

max 0,05 mm

max 0,05 mm

max 0,5 mm

max 0,05 mm

0,15-0,25 mm

max 0,4 mm

max 0,5 mm

max 1,0 mm

max 0,5 mm

max 0,4 mm

-50...+150, max +230

-60...+150, max +230

-60...+150

-60...+150, max +230

-60...+150, max +230

-60...+150

-60...+150

-60...+150

-60...+150, max +230

-60...+150, max +200

-60...+150, max +230

-60...+150, max +230

-60...+150, max +230

-60...+150, max +200

-50...+250

-50...+250

-50...+250

-50...+250

-50...+300

-250...+600

-50...+300

-50...+300

-60...+150, max +230

-60...+150, max +230

-60...+150

-60...+150, max +230

-50...+100

-60...+150, max +230

-60...+150

-60...+150, max +230

-60...+150, max +200

-60...+180

-60...+150

-60...+180, max +230

-60...+150, max +200

< 40 min

10-25 min

10-25 min

10-25 min

10-25 min

3-5 min

10-25 min

10-30 min

10-25 min

2-5 min

10-25 min

10-25 min

15-35 min

2-10 min

2-5 tuntia

30-120 min

0-24 tuntia

< 10 min

ei kovetu

1-3 vrk

ei kovetu

ei kovetu

3-25 min

10-25 min

10-25 min

10-25 min

10-25 min

10-25 min

10-25 min

2-10 min

kierre: 15-35 min
laippa: 60-180 min

15-35 min

20-40 min

2-10 min
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ORAPI NORDIC OY AB
Salpakuja 6, 01200 Vantaa SUOMI

Puh. +358 (0)9 894 6430  |  sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi -konsernia. Orapi
kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden
kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossa-
pitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapito-
tuotteiden valmistaja.

Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitse-
vat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus on myös keskitetty
Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi Englannissa, Yhdysvalloissa,
Singaporessa, Malesiassa ja Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat
korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja
ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnät esim. auto-,
laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä
henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan
asemaan Suomen markkinoilla.


