Loctite® 5910 Quick Gasket
Autóipari javítás
• Gyors felülettömítés közvetlenül
a kartusból
• Könnyű használhatóság
• Megfelel a főbb autógyárak
követelményeinek
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Loctite® 5910 Quick Gasket
Autóipari javítás
A Loctite® 5910 Quick Gasket egy tartósan rugalmas, megbízható,
hosszú élettartamú felülettömítő. A különleges egyenletes áramlású
adagolócsőrt nagyon könnyű használni és az adagolás nagyon
pontosan elvégezhető. A termék a vágott tömtések helyettesítésére
is szolgál.
• Folyamatos üzemi hőállóság 200°C-ig,
időszakosan 260°C-ig.

O.E.M.
SPECIFIED

• Ellenáll minden közismert folyadéknak.
(olaj, hűtőfolyadék, ATF).

• Egy konténer elegendő terméket tartalmaz 10
darab közepes méretű olajteknő tömítéséhez.
• Szagtalan.
• Azonnali tömítés: 0.25mm-ig 0.35 bar nyomáson.

Könnyű használhatóság:

Jellemző alkalmazási területek:

• Nincs termékveszteség.
• Gyors és pontos alkalmazás.
• A termék 100 %-ban felhasználható.

Szelepfedelek tömítése, olajteknő, termosztát házak,
víz-és olajszivattyú, gyújtáselosztó fedél tömítése,
hajtóműházak, szívónyílás tömítése, sebességváltók.
Megjegyzés: Fejtömítésekre nem használható vagy olyan alkatrészeken
amelyek folyamatosan üzemanyaggal érintkeznek.

Megrendelési információk:
Loctite® 5910 Quick Gasket
Tartalom:

200 ml, aeroszol

Mennyiség

12 palack/karton

Megrendelési szám

40370

IDH szám

728771

Mérnöki megoldások és vevői támogatás:
A Henkel csoport világszerte ismert piacvezető vállalat a speciális vegyitermékek piacán. Kiváló megbízható
márkái, mint a Loctite® és Teroson hosszú idő óta a Henkel sikerének a kulcsa az autóiparban és számos más
ipari területen.
A Henkel régóta szponzora a motorsportnak. 1995-ben kezdődött a partneri viszony. A Henkel 2004-ben lett a
Forma 1-ben is induló McLaren Mercedes csapat Hivatalos Beszállítója. Manapság a McLaren Mercedes
versenyautó minden fontos szerkezete tartalmaz olyan megoldásokat, amelyek a Henkel termékeitől függenek.
A Dakar Rally 2005 volt a legutolsó magas szintű, versenyképes motorsport amiben a Henkelnek is szerepe volt.
A Henkel mint Hivatalos Beszállító segítette a versenyzőket Loctite® és Teroson termékekkel, ezzel is biztosítva a
mechanikai szerkezetek megbízhatóságát az extrém versenykörülmények között is.

Egészség és biztonság:
A Teroson és a Loctite® termékek gyártása és minősége folyamatosan monitorozva van egy kiváló
vállalat és független tanúsító testület által. A Henkel számára ezek a rendszeres auditok és
tanúsítványok folyamatosan a legjobb minősítést adják a magas minőségi szabványoknak megfelelően.
A tapasztalatokon alapuló új fejlesztésű adagolócsőrnél lévő szelep lehetővé teszi a felhasználóknak a pontosabb
és egyenletesebb anyagfelvitelt.
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Az itt feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük lépjen kapcsolatba a helyi Henkel-Loctite műszaki osztályával további segítségért és felhasználási javaslatokért.

