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T-pontok – Teroson Hűségakció
A Terostat 8630 2K HMLC része a Teroson Hűségakciónak – amely úgy ösztönöz minden Teroson
felhasználót, hogy megjutalmazza vásárlásait. Ha még nem vett benne részt, egyszerűen kérje az
Ön Teroson kereskedőjét további információkért – vagy látogassa meg a www.loctite.hu internetes
oldalunkat

Terostat 8630 2K HMLC Szélvédőragasztó
A Terosonnal gyorsabban, ismét az úton lehet

Teroson berendezések
Teroson kartus és fóliás előmelegítő box

2K adagolópisztoly szélvédőragasztóhoz

Szélvédőragasztók előmelegítéséhez:
Terostat 8630 HMLC, Terostat 8600 HMLC és
Terostat 8599 HMLC előmelegítéséhez

Terostat 8630 2K HMLC és Terostat 8600 2K HMLC
adagolásához

• 72 °C -ra melegít
• Automatikus vezérlés (220 V)
• 5 db 310 ml-es kartus vagy 4 db 570 ml-es fóliás
csomagolás előmelegítésére
• 1 órán keresztül fenntartja
a hőmérsékletet

• Egyenletes működés
• A kartus tartalma 100%-ban felhasználható

Kiszerelés

Tartalom

Mennyiség

IDH szám

Cikkszám

Kiszerelés

Tartalom

Mennyiség

IDH szám

Cikkszám

Előmelegítő box

1

1

796993

172.15M

Doboz

1

1

237844

145.63E

• Szélvédőragasztó ipari járművekhez
• Hosszú nyitott idő
• Biztonságos 5 órás használatbavételi idő

Használja ki képzési ajánlatunkat
A megfelelő eszközökkel végzett helyszíni oktatások és gyakorlati ismeretek biztosítják a Terostat 8630 2K HMLC
sikeres alkalmazását. Oktatóink a képzéseket vagy az erre a célra teljesen felszerelt oktatási helységekben tartják
(Heidelberg, Németország) vagy meglátogatják Önöket és elsőkézből adják át a gyakorlati és elméleti tapasztalatokat.

Egyszerűen töltse ki a nyomtatványt és faxolja vissza: (06-1)-3725-678
Kapcsolatba lépünk Önnel és megtervezzük az egyéni oktatási igényeket.

Cég:
Kapcsolat:
Utca:

Henkel Magyarország Kft.
Henkel Technológiák
Loctite Divízió
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@hu.henkel.com
www.loctite.hu

Város:

Irányítószám:

Telefon:

Fax:

Résztvevők száma:

Javasolt időpont:

Az itt feltüntetett adatok csak referenciák. Kérjük lépjen kapcsolatba a helyi Henkel Loctite műszaki osztályával a termékek felhasználását illetően.

Különlegesség:

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2005

Most regisztráljon
gyakorlati Teroson
képzésre
(További információk a hátoldalon)
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Terostat 8630 2K DGX HMLC
Nagy nyírószilárdság, alacsony vezetőképesség
Könnyű, biztonságos és gyors alkalmazás minden buszhoz,
kamionhoz és más szállítójárműhöz

Az új Terostat 8630 2K HMLC különböző típusú szélvédőknél használható – buszoknál, kamionoknál és mezőgazdasági gépeknél is.
Valójában minden típusú szállítójárműhöz alkalmas. A termék hatékony szélvédő, oldalüveg vagy hátsó szélvédő ragasztásához.
Még akkor is használható ha alacsony vezetőképesség, nagy nyírószilárdság valamint optimális frekvencia szükséges.

 A Terostat 8630 2K HMLC minden esetben a legjobb választás bármilyen típusú szállítójárműhöz

Kiemelkedően hosszú nyitott idő
A hosszú kb. 30 perces nyitott idő garantálja, hogy a buszok és kamionok szélvédője beragasztható és beilleszthető még
a bőrösödés megindulása előtt- még nyári meleg időben is. Mi több, a teljes kikeményedés csak 5 órát vesz igénybe a
beragasztás után.

Műszaki adatok:
Alapanyag
Felhordás
Előmelegítési idő az előmelegítő boxban
Viszkozitás
Nyírószilárdság
Megereszkedésállóság
Nyitott idő
Teljes kikeményedési idő

2K PUR, fekete
melegen
60 perc
paszta
kb. 3 MPa
kiadagolt termékmagasság < 25 mm
30 perc
5 óra

Megrendelési információk:
Kiszerelés:
IDH szám:
Cikkszám:

310 ml
794668
172.12J

A Terostat 8630 2K HMLC kikeményedési
ideje összehasonlítva más közönséges
egykomponensű termékekkel

Szárazanyagtartalom [%]

A Terostat 8630 2K HMLC a legújabb fejlesztésű termék a Teroson termékpalettán, amely egy kétkomponensű
szélvédőragasztó haszonjárművekhez. Olyan könnyen és kényelmesen használható mint az egykomponensű
ragasztó. A nyitott idő ténylegesen hosszabb mint az egykomponensű termékeknél és emellett a Terostat 8630 2K
HMLC kikeményedése csak 5 órát vesz igénybe.

t [ó]

A méréseket standard (23 °C, 50 % relatív páratartalom)
környezeti feltételek mellett végezték el.

Terostat 8630 2K HMLC alkalmas minden típusú járműhöz:

Tesztelt tökéletesség
Ahogy az már elvárható egy minőségi gyártótól, a Terostat 8630 2K HMLC kifejlesztése kiterjedt kutatás-fejlesztési törekvéseken
alapszik. Ennek eredményeképpen az új típusú Teroson szélvédőragasztó már széleskörűen bizonyította a hatékonyságát.

A Terostat 8630 2K HMLC a következő kiváló tulajdonságokkal rendelkezik:
Biztonságos 5 órás használatbavételi idő
Hosszú nyitott idő: 30 perc
Könnyű felhasználás
Kiváló megereszkedésállóság
Nagy rugalmasság és nyírószilárdság
Kitűnő tapadás üveghez Terostat 8517 H primerrel előkezelve
Nagy nyíró-szakítószilárdság hosszú idő után is

Jellemző felhasználási területek:
• Első, hátsó szélvédők és oldalüvegek beragasztása a karosszériába
• Szélvédők beragasztása buszoknál, kamionoknál és más szállítójárműveknél

• Nagy nyírószilárdság
Nagy nyírószilárdságot (3 MPa) biztosít, ezzel megnöveli a karosszéria merevségét és hatékonyan fokozza a biztonságot
• Alacsony vezetőképesség
Tartós korrózióvédelem alumínium karosszérián és a járművek fűtött hátsó szélvédőjénél
• Optimális rádiófrekvenciás teljesítmény
Minimálisra csökkenti a beintegrált rádióantennák, mobiltelefonok és navigációs rendszerek interferenciáit, zavaró hatásait

Kiegészítő termékek
Terostat 8591 HMLC fényes/
Terostat 8597 HMLC matt

Terostat 8517 H – Üveg Primer

Egykomponensű, nagy nyírószilárdságú,
alacsony vezetőképességű poliuretán ragasztó
kiváló réskitöltési tulajdonsággal.
Ideális termék a kiváló minőséget megkövetelő réskitöltési
alkalmazásokhoz az autóipari szélvédőcseréknél.
Használja a Terostat 8517 H primerrel együtt, a hagyományos
szélvédőknél már megszokott módszer szerint.

Primer szélvédőragasztókhoz
Terostat 8517 H Primer a tapadás növeléséhez és az
UV védelemhez
Alkalmazás: Amennyiben az üveg kerámiaszegélyes és
ahol a fém karosszéria védtelen

• Nagyon sima és egyenletes felületet biztosít
• Kiváló tapadás régi, visszavágott poliuretán ragasztóhoz
• Jó UV állóság
• Nagy nyíró-szakítószilárdság hosszú idő után is

Kiszerelés

Tartalom

Mennyiség

IDH szám

Cikkszám

Kiszerelés

Tartalom

Mennyiség

IDH szám

Cikkszám

Fóliás 8591
Fóliás 8597

570 ml
570 ml

20
20

785079
317768

172.11H
157.40J

Palack
Palack

25 ml
100 ml

12
12

425850
425854

167.83S
167.84T

