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Profesjonalne naprawy aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo wymagają niezawodnego 
zabezpieczenia połączeń śrubowych/gwintowych przed samoczynnym odkręceniem. Kleje do 
zabezpieczenia śrub Elring EL 2012 B i EL 2012 G są do tego idealne – łatwe w obsłudze oraz 
gwarantujące profesjonalne rozwiązanie.

•  Do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych.
•  Poręczna butelka o pojemności 10 ml umożliwia łatwe dozowanie.
•  Doskonała odporność na działanie temperatury i mediów.
•  Spełniają najsurowsze wymogi w zakresie medycyny pracy. Zgodnie z rozporządzeniem CLP 

produkt nie wymaga oznakowania (piktogram informujący o zagrożeniu/wskazówki dotyczące 
zagrożeń/bezpieczeństwa), ponieważ nie zawiera niebezpiecznych składników.

•  Nowoczesne wzornictwo opakowania Elring prezentuje się atrakcyjnie w odpowiednim 
opakowaniu sprzedażowym.

Niezależnie od tego czy są to samoochody osobowe, jak i pojazdy użytkowe, motocykle, pojazdy 
zabytkowe oraz pojazdy stosowane w sportach rajdowych i sportach wodnych: Elring zapewnia 
najlepsze zabezpieczenie. Z pewnością – zawsze wtedy, gdy chodzi o zagwarantowanie bezpie-
czeństwa funkcjonowania i niezawodne uszczelnienie elementów konstrukcyjnych. Elring oferuje 
bogaty asortyment produktów wypróbowanych w praktyce miliony razy. Można na nas polegać.

Dane techniczne

EL 2012 B (700.500) EL 2012 G (700.520)

Rodzaj produktu Anaerobowy środek do 
 zabezpieczenia śrub

Anaerobowy środek do 
 zabezpieczenia śrub

Wytrzymałość średniodemontowalny trudnodemontowalny

Kolor niebieski zielony

Zakres temperatur -55°C do +150°C -55°C do +150°C

Maksymalna wielkość szczeliny 0,25 mm 0,15 mm

Maksymalna wielkość gwintu M36 M20

Odporny na olej, tłuszcz, paliwo, czynnik 
chłodzący, wodę zimną i  
gorącą, solankę i tym podobne

olej, tłuszcz, paliwo, czynnik 
chłodzący, wodę zimną i 
gorącą, solankę i tym podobne

Minimalny okres przechowywania 24 miesiące 24 miesiące

Wielkość pojemnika 10 ml 10 ml

Niezawodna pewność – 
dla każdej śruby

www.elring.pl

Środek do zabezpieczenia śrub Elring:
żadna śruba się już nie poluzuje
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