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UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla 
bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya 
kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten 
korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır.  Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

WINKEL PRO GUARD
SECURING COMPOUND 
Mühür Pastası

Art. No. :
20801 Red
20800 Blue 

Ambalaj:
50 mL
50 mL

WINKEL PRO GUARD, geleneksel mühür malzemelerinin yerini 
alan, hareketli veya garanti kapsamındaki parçaların mühürlenmesi 
için kullanılan yenilikçi bir lak üründür. Kolayca yırtılabilen bu lak 
elektriksel iletken parçaları kaplayarak korozyona ve bilinmeyen dış 
etkenlere karşı korur 
• Organik solvent bazlı
• Çözünebilir koruma
• Dış müdahalelere karşı koruma
• Elektriksel iletken parçaları kaplar  
• Çok iyi yapışma
• Birçok malzeme için yaygın kullanım
• Yalıtkandır

Uygulanacak yüzeylerin yağ, kir, gres ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış ve kuru olması gerekir, WINKEL 
PRO Fast Cleaner ile yüzey temizliği tavsiye edilir; bu şekilde koruma işleminden elde edilecek sonuç optimize 
edilecektir. Malzeme sıcaklıkları +18°C’nin altında olmamalıdır; soğuk parçalarda kürleşme süresi uzayacaktır. 
Uygulanmış parçalar kısa süre içinde transfere uygun hale gelir.

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

Viskozite (20°C)
Renk: 
Buharlaşma süresi (25°C):
Uygulama sıcaklık aralığı:
Kürleşme süresi:
Çalışma sıcaklık aralığı:

200/8  s/mm (Brookfield) 
Kırmızı, Mavi 
20 dakika (kalınlığa göre değişir)
+18°C ile +30°C arası
30 dakika  (200 μm film kalınlığı için)
-40°C ile +80°C arası

Teknik Özellikler

Kullanım Şekli

Açılmamış ambalajında raf ömrü 12 aydır. Optimum depolama sıcaklığı +5°C ila +25°C aralığındadır. Daha 
yüksek depolama sıcaklıkları ürünün raf ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Depolama sıcaklığı +5°C'nin altına 
düşmemelidir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü


