
  

Loctite® 5980 Quick Gasket 
Univerzális felülettömítő 
• Azonnali tömítés kis nyomással szemben 
• Könnyű használhatóság 
• Alkalmazható minen típusú peremes felületen 
• Tartós ellenállóképesség 
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Henkel Magyarország Kft. 
Ragasztás Technológiák 
H 1113 Budapest 
Dávid Ferenc utca 6. 
Tel. (06-1) 372-5677 
Fax: (06-1) 372-5678 
www.loctite.hu 

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, a termékek további specifikációival, felhasználási javaslataival kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanács-
adóival . 

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

Loctite® 5980 Quick Gasket - Gyorstömítő 

A termék műszaki adatlapja letölthető a www.loctite.com oldalról. 
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A Loctite® 5980 Quick Gasket tartósan rugalmas, megbízható, hosszú ideig tartó tömítést 
biztosít. A termék használata nagyon egyszerű, kiszerelése szabályozható kiáramlású, nagy 
pontosságú adagolást biztosít. 

További adatok a termék műszaki adatlapján találhatóak, vagy lépjen kapcsolatba 
a helyi műszaki szaktanácsadóval. 

Egyszerű használat 

Tulajdonságok és előnyök: 

Termékrendelési információk 

Kiszerelés 200 ml, sűrített 

Kiszerelési 
mennyiség 

6 db /doboz 

IDH szám 1299748 

Fém és műanyag felületek tömítésére egyaránt alkalmas, kisebb felületi sérüléseket is tömít • 
Kiváltja a legtöbb papír és parafa tömítést • 
Alkalmas a hagyományos, vágott tömítések tömítő hatásának fokozására • 
Kiváló tapadás, tartós rugalmasság • 
A tisztításon kívül nem igényel speciális felület előkészítési eljárást • 
Szétszerelhetőséget biztosít• 
Hosszú ideig tartó ellenállás ásványolajokkal, szintetikus olajokkal, víz/glikollal szemben • 
Rövid ideig ellenáll benzinnel és gázolajjal szemben• 
Hőállóság -60°C és +200°C között, rövid ideig +250°C-ig • 
Szabályozható adagolás, a termék 100%-ban felhasználható • 
Egyszerű használat, a termék felviteléhez nincs szükség semmilyen további eszközre • 

Jellemző felhasználási területek: 
Motorok, hajtóműházak, olajteknők, sebességváltók, lánchajtás burkolatok 
Szivattyúk, termosztát házak, hőcserélők, elektromos berendezések védelme, szigetelése 

Nincs termék veszteség• 
Gyors és pontos adagolás• 
A termék 100 %-ban felhasználható• 
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