
Loctite® 2400 és 2700
Elsők egészségben és biztonságban

Csavarrögzítőink a megnövekedett egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek is megfelelnek az eredeti műszaki tulajdonságaik 
megtartása mellett. A Loctite® 2400 és 2700 hozzájárul a 
biztonságosabb munkavégzéshez.
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Folyamatosan termékeink biztonságosságának növelésén dolgozunk, és ebben a 
folyamatban jelent mérföldkövet a Loctite® 2400 és 2700 termékek megjelenése. 
Ez a közepes és nagy szilárdságú csavarrögzítő “üres” biztonsági adatlappal* 
rendelkezik.

Loctite® 2400 és 2700 csavarrögzítőket az iparban és az autóiparban különféle menetes fémszerelvények rögzítésére és tömítésére lehet használni.
*Nincs bejegyzés az (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1 (44/2000 (XII.27) EüM) szerinti biztonsági adatlap 2, 3, 15. és 16. pontjában.

További adatok a műszaki adatlapon találhatóak.

Műszaki jellemzők Loctite® 2400 Loctite® 2700

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási javaslatokkal kapcsolatban.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009 he
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Termék típus Anaerob csavarrögzítő Anaerob csavarrögzítő

Szilárdság Közepes Nagy

Szín kék, fluoreszkál Zöld, fluoreszkál

Viszkozitás 3,000 mPa·s 500 mPa·s

Tixotróp Igen Nem

Nyírószilárdság acélon 9 N/mm2 18 N/mm2

Maximális menetméret M36 M20

Kiszerelés 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml

Tulajdonságok Előnyök

Loctite® 2400 és 2700
Elsők egészségben és biztonságban 

Rögzít és tömít Két probléma megoldása egy lépésben

Nincs veszélyt jelző piktogram, nincs veszélyre és a biztonságos 
használatra utaló „R” és „S” mondat Foglalkozás egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése

“Üres” Biztonsági adatlap* Megfelel az üzemorvosok legszigorúbb követelményeinek

A kikeményedett termék kiváló vegyszerállósággal rendelkezik Ellenáll az iparban alkalmazott vegyi anyagoknak

Kikeményedés után kiváló hőállósággal rendelkezik 150 °C-ig hőálló

Henkel Magyarország Kft. 
Ragasztás Technológiák
H-1113 Budapest 
Dávid Ferenc u. 6.  
Tel:(06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctitesolutions.com
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