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Изабрани осигурач наноси се на одмашћене и суве површине. До димензије М14 осигурач се наноси само на једну страну,
најчешће на навој вијка, а код већих димензија на унутрашњи и спољни навој.
Осигурач може да се наноси: директно из боце, помоћу аутоматског дозирног уређаја, потапањем или четкицом. У задња два
случаја потребно је, да се одлије средство у чисту посуду, из које се након тога обавља нанос. Евентуалног остатка осигурача не
треба враћати у оригинално паковање. Нечистоће (метална прашина, опиљци, растварачи, итд.) наиме могу покварити садржај у
оригиналном паковању.
За заштиту безглавих вијака што се привијају у слепе отворе са навојем, неопходно је, да се течни осигурач накапа у отвор.
Демонтажа је могућа обичним алатом, међутим можемо је олакшати загријавањем споја (Т > 150о Ц). Остатке КемисКОЛ осигурача
с површине треба уклонити механски (мистрија, жичана четка), међутим може нам бити у помоћ КемисСПРЕЈ одстрањивач лепка,
који се примењује на површину и оставља да делује неко време, да на тај начин омекшава слој, којег је након тога лакше механски
уклонити. Пред поновном применом осигурача, површина мора обавезно да буде одмашћена КемисКОЛ ОДМАШЋИВАЧЕМ А.
Примена КемисКОЛ активатора А :

за брже отврдњавање КемисКОЛ осигурача;

са материјалима који спречавају отврдњавање лепка (алуминијум, цинк, кадмијум, хром, никл и њихове легуре,
неметали, …);

кад се монтажа спроводи при температури нижи од +15° C.
Активатор применити на једну или обе површине. Када је отвор већи од 0,4 mm потребна је обострана примена. Примена на
једну страну убрзава реакцију за 50 %, док примена на обе стране убрзава реакцију за 70 %. Активатор А је обавезан за
неметалне делове. Након примене активатора, површине морају бити спојене у року 6 сати. Препоручује се, да се
активатором лепљене површине међусобно »протрљају« после примене лепка, пошто се с тиме омогућава оптимално
међусобно дејствовање лепка и активатора.
Осигурачи КемисКОЛ - типови V 332, V 532 и V 640 примењују се и на већим алуминијумским легурама, те на цикованим и
кадмираним превлакама без претходне обраде споја КемисКОЛ активатором.

Табела приближне примене осигурача КемисКОЛ за вијчане спојеве:
Димензија

потрошња за 1.000 матица

М6

18 г

М8

32 г

М10

50 г

ПАКОВАЊА
СКЛАДИШТЕЊЕ И
РОК УПОТРЕБЕ

9 gr (T 258), 20 ml, 50 ml и 250 ml (боца с пипетом)
Боца с производом није никад пуна, јер ваздух спречава отврдњавање производа.
У тамном и сувом простору испод 20° C у оригинално затвореном паковању.
Под тим условима рок употребе је 18 месеци.

Подаци о производима се заснивају на резултатима дугогодишњих искустава и истраживања у
нашој лабораторији, као и у овлашћеним институцијама у земљи и иностранству. Тестови су
спроведени помоћу стандардних лабораторијских метода, зато подаци и упутства служе искључиво
као помоћ за кориснике. На избор производа и начин примене не можемо непосредно утицати,
зато не преузимамо одговорност за квалитет слепљених делова. Наши стручњаци су вам увек на
располагању за саветовање и помоћ.

