Épületgépészet

ÚJDONSÁGOK
Terostat 81 ragasztó - tömítő
Kiváló minőségű,
butilkaucsuk bázisú
tömítőszalag erős tapadással
és önhegesztő képességgel.
Víz - és öregedésállósága
nagyon jó, nem tartalmaz
korróziót okozó összetevőket.

Loctite® Teroson 5080 Fix & Repair Tape
3 rétegű extra erős,
szakadásálló, 4 bar-ig
nyomásálló filmmel bevont
ragasztószalag. Felhasználható
az autóiparban,
vízvezetékszerelésben, és
mindenütt, ahol gyors
eredményre van szükség.

Terostat 930 ms polimer, tömítő
Gyors bőrösödési idejű, nem
veszélyes anyag. Spatulával
felhordható, vagy szórható.
Időjárásálló, öregedésálló.
Átfesthető, akár nedvesen is.

Terostat Alu FixBand
Nagy tapadási szilárdsággal
rendelkező, rugalmas –
képlékeny tömítőanyag, egyik
oldalán alumínium fóliával.
Magas szakítószilárdságú,
UV-álló, időjárás-álló. Gáz- és
vízcsövek szigetelésére
alkalmas.

Loctite® Higiéniai Spray
Fertőtlenítésre és
szagtalanításra szolgál a
gépkocsik belső terében,
klimatizált helyiségekben és
hatékony a baktériumok,
gombák és vírusok ellen is.
Eukaliptusz illatú.

Terostat 939 ms polimer, tömítő, ragasztó
Kemény-rugalmas ragasztóanyag, amely lehetővé teszi
a dinamikus feszültségek
kiegyenlítését és a hagyományos kötőelemek részleges
vagy teljes helyettesítését.
Töltő-anyagként is
használható.

Teromix 6700 kétkomponensű PU ragasztó
Kemény – rugalmas
ragasztóanyag egyszerű
adagolással: közvetlenül a
statikus keverővel ellátott
ikerkartusból.
Nagyszilárdságú, vegyileg
ellenálló. Átfesthető.

Loctite® 7800 cink spray
Cink spray, amely kiváló
katódvédelmet nyújt
vasfémeken. Primerként
használható festés előtt.
Különösen megfelel
hegesztési varrat korrózió
elleni védelmére galvanizált
alkatrészeken.

Csõ- és menettömítés
Loctite® 55 csőmenettömítő zsinór
Biztonságosan felhasználható fém- és műanyagmentes
szerelvényekhez. Szerepel a
WRC listán ivóvízben való
felhasználásra 85 °C-ig, megfelel
a BS 6920 előírásoknak.

Loctite® 542 hidraulika tömítő
Finommenetes
szerelvényekhez hidraulikus
és pneumatikus
berendezésekben és
általában kis
szerelvényekhez. 34"-ig
alkalmazható anaerob
termék.

Loctite® 572 csőmenettömítő
Teflontartalmú anaerob
csőmenettömítő, lassan
keményedik ki, ezért
lehetővé teszi a kötések
utólagos pozicionálását.

Loctite® 561 csőmenettömítő stift
Könnyű alkalmazás,
folyásmentes. Ajánlott durva
fémmenetekhez, ahol
szétszerelésre is szükség
van.

Loctite® 577 közepes szilárdságú csőmenettömítő
Valamennyi durva
fémmenethez javasolt.
Megfelel a gyors felvitelre
alacsony hőmérsékleten is,
például kültéri
üzemkarbantartáshoz.
Anaerob termék.

Loctite® 511 anaerob csőmenettömítő, bontható
Menetes fém- és
csőillesztésekhez javasolt
víz- és gázrendszerekbe,
amikor gyakori szétszerelésre
van szükség.

Loctite® 5331 csőmenettömítő
Menetes műanyag vagy
műanyag/fém szerelvényekre
javasolt, amelyek forró vagy
hideg vizet szállítanak.

Szerkezeti - és pillanatragasztás
Loctite® Hysol® 3430 A&B fast epoxy
Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, amely
optikailag átlátszó kötések
létrehozására alkalmas.
Ideális üveg és dekorációs
lapok ragasztásához,
általános javításokhoz,
barkácsmunkákhoz.

Loctite® Hysol® 3450 A&B folyékony fém
Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, olyan
helyeken alkalmazható, ahol
nagy résméretek vannak.
Ideális sérült fémalkatrészek
ragasztásához és
kitöltéséhez.

Loctite® 401 pillanatragasztó
Általános rendeltetésű
pillanatragasztó a legtöbb
anyaghoz, köztük műanyag,
gumi, fém, karton és fa
ragasztásához.

Loctite® 454 pillanatragasztó
Általános rendeltetésű gél
pillanatragasztó fémek,
kompozitok, fa, parafa, hab, bőr,
karton, papír, vakolat és
zománctalan kerámia
ragasztására. Függőleges vagy
fej feletti felületekhez való
használatra javasolt.

Kenés
Loctite® 8031 fúró-vágó-üregelő spray
Védi és keni a
vágószerszámokat
megmunkálás közben.
Fúrásnál, fűrészelésnél,
menetvágásnál acélra és a
legtöbb nem vasfém anyagra.
Elsősorban rozsdamentes
acélra készült.

Loctite® 8040 Freeze & Release
Azonnal lefagyasztja a
berágódott, elrozsdásodott
alkatrészeket (csavar, anya,
csap) -43 °C-ra. Kis idő
múlva az alkatrészek
könnyen szétbonthatóak.

Loctite® 8201 5 way spray
Old, ken, tisztít. Kiszorítja a
vizet és megelőzi a korróziót.
Ideális lágy kenőanyagként
fémek kenéséhez, emellett
könnyű szétszerelhetőséget
is biztosít.

Tisztítás
Loctite® 7063 zsírtalanító
Tisztítószer általános
alkatrészekhez, nem hagy
nyomot – ideális ragasztás
és tömítés előtt. Kompatibilis
fémmel, üveggel, gumival, a
legtöbb műanyaggal és
festett felülettel.

Loctite® 7850 kéztisztító
Természetes kivonatokat
tartalmazó kéztisztító,
ásványolajtól mentes. Kiváló
bőrápoló szert tartalmaz.
Vízzel vagy víz nélkül
használható. Eltávolítja a
szennyeződést, zsírt, kormot
és olajat.

Sürgõsségi javítóanyagok
Loctite® 3463 mágikus fém™
Acéltöltésű kenhető rúd.
Nedves felületre tapad, víz
alatt is kikeményedik. Vegyi
anyagoknak és korróziónak
ellenáll. Fazékidő 3 perc,
kikeményedés 10 perc.
Fúrható, reszelhető és
festhető.

Aktivátor
Loctite® 7649
Az anaerob anyagok
kikeményedését gyorsítja.
Segítségével néhány perc
után már tudja használni a
Loctite®-tal rögzített csavarkötést, csőmenettömítést,
felülettömítést vagy
csapágyrögzítést.

Loctite® 5070 csőjavító készlet
Szivárgó csővezetékek
ideiglenes/közepes távú
javítására. Maximális
hőmérséklet 120 °C. A készlet
tartalma: védőkesztyű, Loctite®
3463 és uretánnal impregnált
üvegszál erősítésű műanyag
szalag.

Loctite® 7100 szivárgásjelző
Segíti a mikro- és nagyobb
szivárgások jelzését nyomás
alatti rendszerekben. Nem
okoz korróziót, valamennyi
gázzal és gázkeverékkel
használható, kivéve a tiszta
oxigént.
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