Aktivátor
Loctite® 7649
Az anaerob anyagok
kikeményedését gyorsítja.
Segítségével néhány perc után
már tudja használni a Loctite®tal rögzített csavarkötést, csőmenettömítést,
felülettömítést vagy
csapágyrögzítést.
Kiszerelés: 150 ml, 500 ml

Épületgépészet

Csõ- és menettömítés
Loctite® 55 csőmenettömítő zsinór

Loctite® 542 hidraulika tömítő

Szilárd tömítőzsinór -50 és 130°C
közötti alkalmazásokhoz. Nem
tartalmaz teflont! Lehetővé teszi
az alkatrészek pozícionálását akár
nyomás alatt is. Szintetikus anyag,
nem telítődik a szállított közeggel.
Jól behatárolt felhasználás a
tökéletes tömítés érdekében. Víz,
gáz, élelmiszeripari engedélyekkel
rendelkezik.
Kiszerelés 50 és 150m.

Loctite® 5331 csőmenettömítő
Menetes műanyag vagy
műanyag/fém szerelvényekre
javasolt, amelyek forró vagy
hideg vizet szállítanak.
Silikon bázisú, fehér színű
tömítő. Ivóvíz, gáz és
élelmiszeripari engedéllyel
rendelkezik.
Kiszerelés: 100 ml

Loctite® 577 közepes szilárdságú csőmenettömítő
Folyékony anaerob
csőmenettömítő -50 és 150 °C
közötti alkalmazásokhoz. Fémfém menetek tömítéséhez, akár
különböző anyagminőségek esetén
is. Vegyileg ellenálló, kemény
műanyagot képez a felületek
között. Jól bírja a rezonanciát!
Tökéletes tömítés feszítő hatás
nélkül! NSF, DVGW, WRC
engedélyek.
Kiszerelés: 50 ml, 250 ml,

Finommenetes
szerelvényekhez hidraulikus
és pneumatikus
berendezésekben és
általában kis
szerelvényekhez. 3/4"-ig
alkalmazható anaerob
termék.
Kiszerelés. 10 ml, 50 ml

Loctite® 567

Loctite® 290
A Teflon tartalom kenést
biztosít az összeszereléskor a
súrlódó felületek között.
Anaerob menettömítő. Fém
szerelvények tömítésére.

Folyékony anaerob rögzítőtömítőanyag. -50 és 150 OC
közötti alkalmazásokhoz.
Alkalmas utólagos
csavarrögzítéshez, de
rézidomok illesztésénél a
forrasztás kiváltásához is jól
alkalmazható olyan helyeken,
ahol a résméret minimális.
Kiszerelés: 50 ml
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Ragasztás

ÚJDONSÁGOK
Pattex Power Tape

Loctite® Higiéniai Spray
3 rétegű, extra erős,
szakadásálló, 4 bar-ig
nyomásálló filmmel bevont
ragasztószalag. Felhasználható
az autóiparban,
vízvezetékszerelésben, és
mindenütt, ahol gyors
eredményre van szükség.
Kiszerelés. 10 m(ezüst, fekete),
50 m(ezüst)

Terostat 930 MS polimer, tömítő
Gyors bőrösödési idejű, nem
veszélyes anyag. Spatulával
felhordható, vagy szórható.
Időjárásálló, öregedésálló.
Átfesthető, akár nedvesen is.
UV álló. Szürke, fehér, fekete
színben is elérhető.
Kiszerelés. 310 ml

Fertőtlenítésre és
szagtalanításra szolgál a
gépkocsik belső terében,
klimatizált helyiségekben és
hatékony a baktériumok,
gombák és vírusok ellen is.
Eukaliptusz illatú.
Kiszerelés: 150 ml

Terostat 939 MS polimer, tömítő, ragasztó
Kemény-rugalmas ragasztóanyag, amely lehetővé teszi
a dinamikus feszültségek
kiegyenlítését és a hagyományos kötőelemek részleges
vagy teljes helyettesítését.
Töltő-anyagként is
használható.
Időjárás és UV álló. Szürke,
fehér, fekete színben elérhető.

Loctite® 7800 cink spray

Kenés

Loctite® Hysol® 3430 A&B fast epoxy
Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, amely
optikailag átlátszó kötések
létrehozására alkalmas.
Ideális üveg és dekorációs
lapok ragasztásához,
általános javításokhoz,
barkácsmunkákhoz.
Kiszerelés: 24 ml, 50 ml,
400 ml

Cink spray, amely kiváló
katódvédelmet nyújt
vasfémeken. Primerként
használható festés előtt.
Különösen megfelel
hegesztési varrat korrózió
elleni védelmére galvanizált
alkatrészeken.
Kiszerelés: 400 ml

Loctite® 454 pillanatragasztó
Általános rendeltetésű gél
pillanatragasztó fémek,
kompozitok, fa, parafa, hab, bőr,
karton, papír, vakolat és
zománctalan kerámia
ragasztására. Függőleges vagy
fej feletti felületekhez való
használatra javasolt.
Kiszerelés: 3g, 20g, 300g

Loctite® Hysol® 3450 A&B folyékony fém
Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, olyan
helyeken alkalmazható, ahol
nagy résméretek vannak.
Ideális sérült fémalkatrészek,
műanyagok (kivétel PP, PE)
ragasztásához és kitöltéséhez.
Kiszerelés 25 ml

Loctite® 401 pillanatragasztó
Általános rendeltetésű
pillanatragasztó a legtöbb
anyaghoz, köztük műanyag,
gumi, fém, karton és fa
ragasztásához.
Kiszerelés 20g.

Loctite® 8031 fúró-vágó-üregelő spray
Védi és keni a
vágószerszámokat
megmunkálás közben.
Fúrásnál, fűrészelésnél,
menetvágásnál acélra és a
legtöbb nem vasfém anyagra.
Elsősorban rozsdamentes
acélra készült.
Kiszerelés: 400 ml

Tisztítószer általános
alkatrészekhez, nem hagy
nyomot – ideális ragasztás
és tömítés előtt. Kompatibilis
fémmel, üveggel, gumival, a
legtöbb műanyaggal és
festett felülettel.
Kiszerelés: 150 ml, 400 ml

-43 °C-ra hűti a bepermetezett
felületeket és a penetráns olaj
tartalma behatol az így keletkezett
mikrorepedésekbe. Kis idő múlva
az alaktrészek szétszerelhetőek.
Nem párásítja a felületeket.
Korrózió védő adalékot tartalmaz.
Kiszerelés. 400 ml

Loctite® 8201 5 way spray
Old, ken, tisztít. Kiszorítja a
vizet és megelőzi a korróziót.
Ideális lágy kenőanyagként
fémek kenéséhez, emellett
könnyű szétszerelhetőséget
is biztosít.
Kiszerelés: 400 ml

Sürgõsségi javítóanyagok
Loctite® CF900 Vegyi Dűbel
Két komponensű, nagy szilárdságú ragasztóanyag, különböző falazatokba, padlókba történő rögzítések kivitelezéséhez.
Gyors, nem okoz feszítőhatást,
víztömör, a falazattal egyenértékű szilárdságot biztosít. Nem
igényel extra kinyomópisztolyt.
Kiszerelés: 300 ml

Loctite® Tangit PVC U ragasztó
Speciális ragasztó kemény
PVC csövekhez. Nyomóés egyéb csövek idomok
ragasztásához használható,
melyek PVC / ABS / ASA
anyagokból készültek. 16 bar
nyomásig.
Kiszerelés: 125 gr, 0.5 kg, 1 kg

Loctite® 3463 mágikus fém™
Acéltöltésű kenhető rúd.
Nedves felületre tapad, víz
alatt is kikeményedik. Vegyi
anyagoknak és korróziónak
ellenáll. Fazékidő 3 perc,
kikeményedés 10 perc.
Fúrható, reszelhető, csiszolható és festhető.
Kiszerelés: 114 g

Tisztítás
Loctite® 7063 zsírtalanító

Loctite® 8040 Fagyasztó-csavarlazító spray

Loctite® 7850 kéztisztító
Természetes kivonatokat tartalmazó kéztisztító, ásványolajtól
mentes. Kiváló bőrápoló szert
tartalmaz. Vízzel vagy víz nélkül használható. Eltávolítja a
szennyeződést, zsírt, kormot
és olajat. Biológiailag lebomló.
Kiszerelés: 10ml, 400ml, 3l

Loctite® Tangit tisztító
PVC / ASA / ABS anyagú
csövek ragasztás előtti
tisztításához. Tetrahidrofurán
tartalmú.
Kiszerelés: 1 l

Loctite® Makroﬂex PUR hab
Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez (tömít és szigetel) a legkülönbözöbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. Felhasználható: Minden évszakban, -10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítő elemeket, ajtó- és ablakkeret kitámasztókat
kell alkalmazni.
Kiszerelés: 750 ml

Loctite® 5070 csőjavító készlet
Szivárgó csővezetékek
ideiglenes/közepes távú
javítására. Maximális
hőmérséklet 120 °C. A készlet
tartalma: védőkesztyű, Loctite®
3463 és uretánnal impregnált
üvegszál erősítésű műanyag
szalag.
Kiszerelés: 50 gr, 1,8 x 50 m
szalag

Loctite® 7100 szivárgásjelző
Segíti a mikro- és nagyobb
szivárgások jelzését nyomás
alatti rendszerekben. Nem
okoz korróziót, valamennyi
gázzal és gázkeverékkel
használható, kivéve a tiszta
oxigént.
Kiszerelés: 400 ml

