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PRODUKTBESKRIVNING: 
LOXEAL är ett komplett och överskådligt program av 
professionella kvalitetsprodukter, särskilt lämpligt för 
såväl rörtätning, bult- och skruvlåsning som för lagersäkring. LOXEAL innefattar även ett "sekundlim" 
(cyanoakrylatlim) för blixtsnabb hoplimning av metall, plast, gummi mm. 
 
ANVÄNDNING: 
LOXEAL anaerobe lime, används för såväl rörtätning, bult- och skruvlåsning som för lagersäkring för 
anläggningar med vatten och tryckluft, men limene kann ochså används anläggningar med med gas, oxygen, 
olie, benzi, kemikalier, syror, baser och lösningsmedel.. Limene kan används omedelbart ved rørsamlinger 
udført i metal f.eks i jern, messing og kobber. Ved rørsamlinger udført i rustfrit stål og forkromede rørsamlinger 
används limene tilsammens med aktivator. 
 
TEKNISKA EGENSKAPER: 
LOXEALs anaeroba lim polymeriserar (härdar) mellan metallytor samtidigt som syret stängs ute. Den 
fullständiga utfyllnaden av metallytans mikroskopiska ojämnheter säkerställer att mekanisk påverkan fördelas 
jämnt över hela skarven och att optimal tätningseffekt således uppnås inte bara mot vatten och luft, utan även 
mot gas, syre, oljor, bensin och kemikalier. Dessutom motverkar LOXEALs lim korrosion. LOXEAL innefattar 
även ett "sekundlim" (cyanoakrylatlim) för blixtsnabb hoplimning av metall, plast, gummi mm. 
 
BRUGKSANVISNING: 
 
GÄNGTÄTNING: 

LOXEAL rörgängtätning fixerar och tätar gängskarvar mot vatten, värme, gas, luft, olja, kolväten och 
många kemikalier. 
LOXEAL gängtätning är värme- och vibrationsbeständig och finns att tillgå i olika fixeringsgrader. 

 
18-10 : PTFE-modifierad, allround gängtätning, som är lätt att åtskilja vid senare tillfälle. Tätar 

snabbt vid måttligt tryck. Temperaturbelastning: - 55°C - +150°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

53-14 : Lättflytande gängtätning för hydraulik och pneumatik. Max rördiameter ¾". 
Temperaturbelastning: - 55°C - +150°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

58-11 : Högviskös gängtätning som är godkänt för GAS (DG-3625). Lämpar sig även väl för 
syre, LPG och vatten. Maxdiameter 3" och 0,5 mm tolerans. Gul färgkod för gas. 
Temperaturbelastning: - 55°C - +150°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

86-72 : Gänglim med permanent styrka för höga temperaturer (max 230°C). Lämpar sig även 
väl för gängsäkring. Tätar mot vatten, olja, kolväten, tryckluft, kemikalier och ånga. 
Maxdiameter 2" och 0,3 mm tolerans.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

 
 

 
 
 
 



 

 

GÄNGSÄKRING: 

LOXEAL gängsäkring är idealisk för låsning av muttrar, gängtappar, skruvar och andra 
gängförbindningar. Gängskarvarna säkras mot lossning orsakad av vibrationer eller mekanisk 
påverkan. 

 
55-03 : Anaerob gängsäkring. Medelstark. Kan användas på oljade ytor. Resistent gentemot 

vatten, olja, kolväten, tryckluft och kemikalier. Max M36 / 0,25 mm tolerans. 
Temperaturbelastning : - 55°C - +150°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

83-54 : Anaerob gängsäkring. Permanent styrka. Låsning av tappskruvar mm. Resistent 
gentemot vatten, olja, kolväten, tryckluft och kemikalier. Max M20 / 0,15 mm tolerans. 
Temperaturbelastning: - 55°C - +150°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

86-72 : Gängsäkring med permanent styrka. Värmebeständig upp till 230°C. Lämpar sig även 
väl för gängtätning. Tätar mot vatten, olja, kolväten, tryckluft, kemikalier och ånga. Max 
M56 / 0,3 mm tolerans. Temperaturbelastning: - 50°C - +230°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

 
 

LAGERSÄKRING: 

LOXEAL lagersäkring lämpar sig väl för montering av lager, bussningar, kugghjul och cylindriska 
ämnen. LOXEAL lagersäkring stärker presspassade ämnen och tillåter glidpassning. Håller samman 
delar med större toleranser, förhindrar vridning, korrosion och vätskeläckage. 

 
53-11 : Tunnflytande allround-lim för säkring av lager, bussningar och andra cylindriska och 

presspassade ämnen. Medelstarkt. Resistent gentemot vatten, olja, kolväten, tryckluft 
och kemikalier. Max M20 / 0,12 mm tolerans. Temperaturbelastning: - 55°C - +150°C. 
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

82-33 : Tunnflytande, anaerobt lim för säkring av lager, bussningar och andra cylindriska och 
presspassade ämnen. Kan användas på oljade ytor. Permanent styrka. Resistent 
gentemot vatten, olja, kolväten, tryckluft och kemikalier. Max M12 / 0,1 mm tolerans. 
Temperaturbelastning: - 55°C - +150°C. Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i 
hovedmenuen for yderligere info  

 
AKTIVATOR: 

 
Aktivator 11 
: 

LOXEAL A-11 snabbaktivator påskyndar polymerisering av anaerobt lim. Lämpligt vid 
låga temperaturer och passiva metaller såsom rostfritt stål och förkromade ämnen.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info 

 
CYANOAKRYLATLIM "SEKUNDLIM": 

 
IS-23 : Universal Sekundlim (cyanoakrylat). Limmar de flesta material på några få sekunder. 

Medellång fixeringstid. Temperaturområde: - 50°C - +80°C.  
Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info  

 



 

 

 
Ovanstående upplysningar baseras på tester och erfarenhet. Eftersom vi inte har möjlighet att kontrollera 
användningen av produkten, rekommenderar vi att du gör en provinstallation för att vara säker på att produkten 
lämpar sig för installationen i fråga. 
 
EMBALLERING:  
Produkt Størrelse Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
18-10 50 ml tube 4018103 271344050 4051331 9507762 3188016 
 75 ml "bælg" tube 4018105 271344075 4051349 9507758 3188013 
 100 ml tube 4018107 271344100 4051321 9507761 3188014 
 250 ml tube 4018107 271344250 4051323 9504501 3188015 
53-11 10 ml tube 4053141 271348010 4051324 9504513 3188031 
 50 ml tube 4053143 271348050 4051325 9504514 3188032 
 250 ml tube 4053147 271348250 4051326 9504515 3188034 
53-14 10 ml tube 4053141 271345010 4051327 9504502 3188026 
 50 ml tube 4053143 271345050 4051328 9504503 3188027 
 250 ml tube 4053147 271345250 4051329 9504504 3188029 
55-03 10 ml tube 4055031 271343010 4051337 9507768 3188006 
 50 ml tube 4055033 271343050 4051339 9504508 3188005 
 250 ml tube 4055037 271343250 4051340 9504509 3188004 
58-11 50 ml tube 4058113 271347050 4051332 9507763 3188017 
 75 ml "bælg" tube 4058114 271347075 4051333 9507764 3188018 
 100 ml tube 4058115 271347100 4051363 9507759  
 250 ml tube 4058117 271347250 4051341 9504505 3188019 
82-33 10 ml tube 4082331 271348310 4051342 9504516 3188036 
 50 ml tube 4082333 271348350 4051343 9504517 3188037 
 250 ml tube 4082337 271348450 4051344 9504518 3188039 
83-54 10 ml tube 4083541 271343310 4051338 9504511 3188008 
 50 ml tube 4083543 271343350 4051345 9507769 3188007 
 250 ml tube 4083547 271343450 4051346 9504512 3188009 
86-72 10 ml tube 4086721 271344310 4051347 9504506 3188010 
 50 ml tube 4086723 271344350 4051334 9507765 3188012 
 250 ml tube 4086727 271344450 4051348 9504507 3188011 
Aktivator 11 150 ml spray 4000116 271349150 4051335 9507766 3188022 
Cyanoacrylat lim 20 g tube 4000232 271349020 4051336 9507767 3188001 
  

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk 
 


