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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

                         
                         

 

 

 

 
 

 

Tubelock C 
Borgings- en afdichtingsmiddel metalen pijpen 
en nozzles 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 
 

Universele schroefdraadafdichting voor het afdichten van afsluitdoppen, buizen en metaalachtige 
schroefdraadverbindingen tot 3". Voor een snelle herstart en gemiddelde weerstand bij demontage. Borging 
met lagedruk binnen enkele minuten. Bestand tegen de meeste chemicaliën.   
 
 

VOORDELEN 
 

Eencomponent, schoon, gemakkelijk in gebruik, niet toxisch; 
Vervangt pasta's, kleefbanden en henneptouw. Geen risico op verstopte filters; 
Garandeert de dichting van metalen schroefdraden aller aard: messing, ruw of bewerkt staal, rvs, etc.; 
Geschikt voor conische en cilindrische verbindingen tot 3”; 
Beschermt tegen corrosie; 
Kan eenvoudig gedemonteerd worden met standaard gereedschap; 
Onmiddellijk dichting bij lage druk; 
Kan tot 1200 bar afdichten na volledige polymerisatie van goed aangebracht product, mits de aansluitingen 
in goede staat zijn. 
 
 

TOEPASSING 
 

Algemeen: borging/afdichting voor warm en koud water, solvents, oliën, benzine, gecomprimeerde lucht en 

gassen.  

Automotive: borging en verlijming van carters, leidingen, verbindingen onderheving aan trillingen 

Bouw- en installatiebedrijven: verwarming, borging voor gecomprimeerde lucht en gas, sanitair, 
klimaatregeling/airco’s. hydrauliek, pneumatiek. 
Industrie: Hydraulica, pneumatica en borging/afdichting voor gecomprimeerde lucht en gassen 

 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen ..................................................................  thixotrope pasta 
Kleur ............................................................................  oranjegeel, kan naar bruin verkleuren 
Gebruikstemperatuur …………………….. ..................  -60 tot 150°C. +200°C piekbelasting 
Schroefboutbreuk M10 staal (norm NFT 76-124)  ...... 10 tot 20 N.m 
Verlijmingstijd bij 20°C  ...............................................  <5 minuten op koper en zijn legeringen 
 ....................................................................................  2 tot 10 minuten op staal 
 ....................................................................................  <30 minuten op rvs* 
Verlijmingstijd bij 40°C  ...............................................  <2 minuten op koper en zijn legeringen 
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 ....................................................................................  1 tot 5 minuten op staal 
 ....................................................................................  <10 minuten op rvs* 
 

 
KARAKTERISTIEKEN -2- 

 

Maximale gebruiksspeling …………………. ...............  0,4 mm 
Opslag .........................................................................  In de oorspronkelijke gesloten verpakking op  
 ....................................................................................  een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C. 
Houdbaarheid .............................................................  1 jaar 

 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Gebruiksklaar. Gebruikstemperatuur: +10 tot +40°C. Voor gebruik bij een temperatuur < 10°C: gebruik 
ORAPI ACTIVATEUR 3140. De lijm gelijkmatig aanbrengen op schoongemaakte en droge oppervlakken 
(reinigen met ORAPI NETTOYANT 3141) om de speling volledig te kunnen opvullen. De lijm moet 
nauwgezet op minstens 3 tot 5 draden en de totale omtrek aangebracht worden. Om een snellere 
verharding op rvs en bewerkt metaal te verkrijgen ORAPI ACTIVATEUR 3140 gebruiken. Het gebruik van 
voorspanning is niet noodzakelijk. 
*gebruik op rvs ORAPI ACTIVATEUR 3140 

 
 

VERPAKKING 
 

Knijpflacon 50 ml Ref. 1367F7 x 6 
Tube 50 ml Ref. 1367T2 x 6 
Tube 200 ml Ref. 1367T4 x 2 
  

 
GOEDKEURINGEN 

 

• Gecertificeerd bij GDF volgens AFNOR NF EN 751.1 H-norm. 

• Militair gebruik: Vermeld in NATO databases 
 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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