
A Loctite® 3090 képviseli a legújabb fejlesztésű, kétkomponensű 
ragasztókat, melyet gyors kötés, nagy szilárdság és jó réskitöltő képes-
ség jellemez.

Loctite® 3090
Nagy réskitöltő képességű kétkomponensű 
ragasztó
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Loctite® 3090
Nagy réskitöltő képességű kétkomponensű ragasztó

Műszaki adatok

A kikeményedett anyag jellemzői

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

* Nem alkalmas PE, PP és PTFE ragasztására.

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

Szín
kikeményedés előtt átlátszó
kikeményedés után átlátszó / kissé homályos

Megjelenés nagy viszkozitású tixotróp gél
Viszkozitás gél
Keverési arány (térfogat szerint) 10 : 1
Fazékidő 90 – 180 másodperc
Kézi szilárdság 2 – 4 perc
Teljes szilárdság 24 óra

Nyírószilárdság, ISO 4587,  24 óra után, 22 °C

Résméret 0,05 mm 0,5 mm 2,0 mm
Acél (homokfúvott) 22,9 N/mm2 15,1 N/mm2 8,2 N/mm2

PVC 9,1 N/mm2 15,1 N/mm 9,5 N/mm2

Polikarbonát 14,2 N/mm2 6,4 N/mm 5,2 N/mm2

Nagy réskitöltő képesség 5 mm-ig, a ragasztás geometriájának függvényében
Hőállóság -20° és +80 °C között (rövid ideig 100 °C)

Vegyszerállóság ellenáll az iparban használt szabványos folyadékoknak, kivéve a savakat és lúgokat

Réskitöltő képesség•	 :
5 mm-ig -

Gél konzisztenciájú megjelenés:•	
nincs csepegés -

Alkalmas függőleges és fej feletti felületeken történő  •	
felhasználásra.

Innovatív kétkomponensű technológia:•	
Az aktivátor teljes mértékben szabályozza a kikeményedés sebes- -
ségét, a kiadagolt termék egy meghatározott idő alatt térhálósodik, 
függetlenül a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, stb.

Kiváló ragasztási tulajdonságok igen sokféle anyag felületén:•	
fémeken, -
legtöbb műanyagon*, mint PVC, ABS, PC, PBT, -
gumin, -
porózus/abszorbens anyagokon, mint pl. fa, papír, kartonpapír, bőr és  -
szövet.

Kényelmes felhasználást biztosító kiszerelés ikerkartusban•	 :
pontos és tiszta felvitel a statikus keverőszár segítségével, mely a  -
keverési aránynak megfelelő tökéletes keverést biztosítja.
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Henkel Magyarország Kft. 
Ragasztás Technológiák  
Általános Ipar
H-1113 Budapest 
Dávid Ferenc u. 6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctite.hu 
www.loctitesolutions.com
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