Karbantartási
megoldások

6. kiadás

A helyes választás

Ezzel a karbantartási segédlettel könnyen, gyorsan, egyszerűen
kiválaszthatja az Önnek szükséges terméket. Válassza ki a
legjobb terméket a Henkel kínálatából és válassza az igényeinek
legmegfelelőbb megoldást.
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Mi a probléma?

Csavaranyák, csavarok,
csapszegek, menetes
alkatrészek

Folyadék- és
gázvezetékek

• Csavaranyák, csavarok,
csapszegek és más menetes
alkatrészek kilazulása

• Hidraulikus, levegő, hűtő-,
olajvezetékek vagy más
menetes szerelvények
szivárgása

• Menetek korróziójának és
berágódásának megelőzése

• Hagyományos szalag- és
kender/paszta tömítőanyagból
származó hulladék okozta
eltömődés
• Szelepek, csapok és
szerelvények rögzítése és
tömítése bármely helyzetben,
szivárgás nélkül

Lásd a Sürgősségi javítóanyagok fejezetet is
a 74. oldalon

oldal

oldal

12

16

Megoldás

Megoldás

Csavarrögzítés

Cső- és menettömítés
3

Mi a probléma?

Illesztőperemek,
karimák szivárgása

Csapágyak, perselyek,
tengelyek, hengeres
alkatrészek

• Csavarozott peremek
szivárgása

• Csapágyak, perselyek,
tengelyek vagy oválisra kopott
hengeres alkatrészek kilazulása

• Súrlódási korrózió és / vagy
csavartörés
• Csavarlazulás a tömítések
megereszkedése miatt
• Meg kell állítani a karimák
egymáshoz viszonyított
mozgását
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• Súrlódási korrózió és a
kopás megelőzése hengeres
alkatrészeknél
• Szilárdságnövelés szükséges
• Egyszerűbb szerelés

oldal

oldal

20

24

Megoldás

Megoldás

Felülettömítés

Rögzítés

Kis alkatrészek
ragasztása

Nagy felületek
rögzítése /
Szerkezeti ragasztás

• Különböző anyagok gyors
összekötése

• Erős, tartós kötés különféle
anyagok között

• Alkatrészek ideiglenes rögzítése
javítás vagy pozicionálás során

• Hegesztés/szegecselés
kiváltása – korróziómentes,
csökkentett feszültségű
kötéssel

• Törött alkatrészek
újrahasznosítása
• A termelés növelésének
szükségessége

oldal

oldal

28

32

Megoldás

Megoldás

Ragasztás
pillanatragasztókkal

Szerkezeti ragasztás
5

Mi a probléma?

6

Alkatrészek rugalmas
ragasztása

Kopott és sérült
alkatrészek

• Ütés- és rezgésálló kötés
• Különböző anyagok tartósan
rugalmas kötése

• Fém alkatrészek és
szerelvények felújítása,
helyreállítása, javítása

• Nagy hézagú, vagy magas
hőmérsékletnek kitett kötések

• Öntvények, öntőformák és
készülékek előállítása

oldal

oldal

36

42

Megoldás

Megoldás

Rugalmas tömítés
és ragasztás

Fémtartalmú
termékek

Kopás

Alkatrészek és
szennyezett kéz
tisztítása

• Erózió megelőzése vagy
javítása, csúszás okozta
kopás, kopás és korrózió
a szivattyúházakban,
surrantókon és ciklonokban
stb.

• Alkatrészek tisztítása ragasztó/
tömítőanyagok alkalmazása
előtt

• Kavitáció elleni védelem

• Kikeményedett gyanta,
ragasztó/tömítőanyagok
eltávolítása felületkárosodás
nélkül
• Elektromos csatlakozók
tisztítása
• Kéztisztító tinta, festék, gyanta
és nehezen eltávolítható
szennyeződések eltávolítására
– vízzel vagy víz nélkül

oldal

oldal

46

50

Megoldás

Megoldás

Kopás elleni
anyagok

Tisztítás
7

Mi a probléma?

Lassú kikeményedés /
rossz tapadás

Kenés

• Ragasztó-/tömítőanyagok
lassú kikeményedése olajos,
szennyezett, inaktív vagy
passzivált alkatrészeken

• Súrlódás okozta kopás és
berágódás megakadályozása

• Hideg környezetben végzett
munka

• Magas hőmérséklettel, nehéz
üzemeltetési feltételekkel
szembeni ellenállás

• Rossz adhézió a ragasztandó
felületen

Lásd a Sürgősségi javítóanyagok fejezetet a
74. oldalon
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oldal

oldal

54

58

Megoldás

Megoldás

Felület előkészítés

Kenés

Alkatrészek korróziója

Sürgősségi javítás

• Korrózió megelőzése szerelés
után vagy tárolás alatt

• Túlméretes furatok kitöltése,
durva hegesztési varratok
kiegyenlítése, nem szerkezeti
hibák javítása

• Elektrokémiai hatások elleni
védelem
• Hegesztési varrat védelme 
magas hőmérsékleten

• Új O-gyűrű készítése – helyben
• Repedt vagy szivárgó vezetékek
sürgősségi javítása, tömítése

oldal

oldal

70

74

Megoldás

Megoldás

Felületkezelés és
korrózióvédelem

Sürgősségi javítóanyagok
9

Mi a probléma?

Ragasztók és tömítők
adagolása

Karbantartás felsőfokon

• Sűrű, vagy híg termékek
könnyű, tiszta, pontos és
veszteségmentes felvitele

• A mindennapi karbantartási
feladatok és a szükségtelen
javítások csökkentése

• Kézi és félautomata adagolási
lehetőségek

• Megszokott és a hosszú ideig
tartó javítási idők csökkentése
• A biztonság növelése
a személyi sérülések
kockázatának kizárásával
• A selejt-, tisztítási-, és
anyagköltségek csökkentése
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oldal

oldal

78

86

Megoldás

Megoldás

Adagolóeszközök

Karbantartási bemutató

Szivattyúk, centrifugák
Hajtóművek, tengelyek

Termék jóváhagyások

• A költséges leállások
megelőzése

• Tetszőleges alakú és méretű
tömítések készítése

A ragasztástechnológiában
és gyártási folyamatokban a
termék jóváhagyásoknak fontos
szerepe van. Európában számos
termékminősítő intézet működik.
Néhány a legfontosabbak közül:

• Berágódás és korrózió
megelőzése

• Ivóvízre a WRC (UK) és
KTW (GER)

• A megbízhatóság és a
teljesítmény növelése

• Gázra az EN 751
DVGW (GER)
• NSF jóváhagyás
(élelmiszer, ivóvíz, stb.)

oldal

88

Megoldás

Javítási megoldások

A termék jóváhagyásokkal kapcsolatban
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi
műszaki szaktanácsadókkal.
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Csavarrögzítés
••Egykomponensű termékek
••Tisztán és könnyen felvihető
••Vibrációnak ellenáll

A fém alkatrészek össze vannak már szerelve?

Igen
Kapilláraktív típus

Közepes/nagy

Alacsony

Folyékony

Folyékony

Folyékony

Megoldás

290

222

243

Menetméret

M 6-ig

M 36-ig

M 36-ig

Végső szilárdság1

3 óra

6 óra

2 óra

Oldónyomaték M10
csavaron

10 Nm

6 Nm

20 Nm

Üzemi hőmérséklet

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

50 ml

50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

97001/ 98414

97001/ 98414

97001/ 98414

Kiszerelés
Adagolóeszköz2
1
2

Jellemző érték 22 °C-on
Részletes információk a
78. oldalon

P1 NSF Reg. sz.:
123002

P1 NSF Reg. sz.:
123000

Gyakorlati tanácsok
• A ragasztó felvitele előtt tisztítsuk, zsírtalanítsuk a felületet Loctite® 7063 termékkel
(lásd a Tisztítás fejezetet az 51. oldalon)
• Ha a csavarrögzítőt 5 °C alatt alkalmazzuk, célszerű a felületet Loctite® 7240 vagy Loctite®
7649 aktivátorral előkezelni (lásd a Felület előkészítés fejezetet az 55. oldalon)
• Műanyag alkatrészek esetén kérjük, vegye figyelembe a Ragasztás pillanatragasztókkal
című fejezetet a 28-29. oldalon
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••Bármilyen menethez alkalmazható tömítésre és rögzítésre
••Csökkenti a készletköltséget

Nem
Milyen szilárdságra van szükség?

Közepes

Nagy

Kenhető paszta

Folyékony

Folyékony

Kenhető paszta

248

2701

278

268

(továbbfejlesztett 270)

M 50-ig

M 20-ig

M 36-ig

M 50-ig

6 óra

6 óra

3 óra

24 óra

19 Nm

38 Nm

30 Nm

25 Nm

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +200 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

nem forgalmazzuk

5 ml, 50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

nem forgalmazzuk

-

97001/ 98414

97001/ 98414

-

Loctite 270: P1 NSF Reg. sz.: 123006
Loctite® 2701: DVGW jóváhagyás (EN 751-1):
NG-5146AR0617
®
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Csavarrögzítés
Alkalmazási mód
• Loctite® 222, 243, 248, 268, 278, 290, 2701 menettömítők,
rögzítők

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Tisztítsa meg az összes anyát és csavart Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

B Aktiválás:
Szükség esetén vigyen fel Loctite® 7240 aktivátort
az egyik felületre. (Részletes ismertetést lásd az 55.
oldalon)

2. Alkalmazás
A Loctite® 222, 243, 290, 2701 folyékony menetrögzítők:
Vigye fel a menetrögzítőt a kívánt felületre.

Átmenőfurat

Zsákfurat

Szerelés után
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

B

Loctite® 248, 268 csavarrögzítő stiftek:
Vigye fel a menetrögzítőt a kívánt felületre.

Vegye le a
kupakot.

Csavarja addig,
amíg megjelenik
3 mm-nyi anyag.

Vigye fel az
alkatrészre
a terméket.
Teljesen töltse ki
a meneteket.

Felhordás után
tegye vissza a
kupakot.

3. Összeszerelés
Csavarja össze és húzza meg a meneteket.

4. Szétszerelés
A
Használjon szokásos kéziszerszámokat.

B
• Szükség esetén helyileg melegítse az
alkatrészeket kb. 250 °C-ra.
• A szétszerelést melegen végezze.
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Cső- és menettömítés
••Egykomponensű termékek
••Nincs kúszás, zsugorodás, nem tömítik
el a rendszert

••Kiváltják a kender-, szalag- és
pasztatömítéseket
••Lehetővé teszik a szétszerelést

Az alkatrész fém vagy műanyag?

Fém, műanyag, vagy a kettő kombinációja

Szükség van utólagos beállításra ?

Igen

Nem

Finom

Zsinór

Gél

Folyékony

55

5331

542

Fém, műanyag vagy
mindkettő

Fém, műanyag vagy
mindkettő

Fém

4“-ig tesztelve

3“

3/4“

Alacsony

Alacsony

Közepes

Igen (teljes
nyomásra)

Igen

Nem

Üzemi hőmérséklet

-50 °C és +130 °C
között

-50 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

Kiszerelés

50 m, 150 m zsinór

100 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

-

-

97001 / 98414

Megoldás
Tömítendő menet
anyaga
Maximális
menetméret
Szétszerelési erő
Azonnali tömítőhatás
kis nyomással
szemben

Adagolóeszköz
1
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1

 észletes információk a
R
78. oldalon

WRC jóváhagyás
ivóvízre 85 °C-ig. BS
6920 KTW engedély
ivóvízre és forróvízre.
DVGW jóváhagyás (Eng.
sz.: DV-5142AU 0166)
gázra és vízre. EN 751-2
Class Arp és
DIN 30660 szabványok
szerint vizsgálva. ANSI/
NSF 61-es szabvány
szerint minősítve.

WRC jóváhagyás
DVGW jóváhagyás
ivóvízre 85 °C-ig.
(EN 751-1):
BS 6920 DVGW
NG-5146AR0855
jóváhagyás (Eng. sz.:
NG-5146AR0618)
gázra és vízre. EN
751-1 szabvány szerint
vizsgálva.
P1 NSF Reg. sz.: 123620

Fém

Finom vagy durva menetekről van szó?

Közepes

Durva

Gél

Gél

Gél

Kenhető paszta

586

577

572

561

Fém

Fém

Fém

Fém

2“

3“

3“

3“

Nagy

Közepes

Közepes

Alacsony

Nem

Igen

Igen

Igen

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

50 ml

50 ml, 250 ml

250 ml

19 g stift

-

97002

97002

-

P1 NSF Reg. szám: 123001
DVGW jóváhagyás (EN 751-1): NG-5146AR0621
WRC (BS 6920): 0302507 engedély

NSF/ANSI 61 szabvány
szerint minősítve

Gyakorlati tanácsok:
• A tömítőanyag felvitele előtt az összes alkatrész legyen tiszta és száraz – használjon
Loctite® 7063 terméket. (Lásd a Tisztítás fejezetet az 51. oldalon)
• Ha a tömítőanyagot (Loctite® 542, 561, 572, 577 vagy 586) 5° C alatt alkalmazza, célszerű
Loctite® 7240 vagy Loctite® 7649 aktivátort használni a felület előkezelésére. (Lásd a
Felületelőkészítés fejezetet az 55. oldalon)

17

Cső- és menettömítés
Alkalmazási mód
• Loctite® 542, 561, 572, 577, 586, 5331 menettömítők

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Tisztítsa meg az összes menetet Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

B Aktiválás:
Szükség esetén vigyen fel Loctite® 7240 aktivátort az egyik felületre. (A részletes
ismertetést lásd az 55. oldalon)

2. Alkalmazás
A Loctite® 542, 572, 577, 586, 5331
folyékony menettömítők:
Vigye fel 360 °-os gyűrűben a csavar első meneteire
a terméket, de az első menetre ne kerüljön anyag.
Juttassa a terméket a menetekbe úgy, hogy az jól
kitöltse az üres helyeket.
Nagyobb menet, ill. rés esetén állítsa be megfelelően az anyag mennyiségét, és vigye
fel 360 °-os gyűrűben az anyacsavarra is.

B

Loctite® 561 menettömítő stift:

Vegye le a
kupakot.
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Csavarja addig,
amíg megjelenik
3 mm-nyi anyag.

Vigye fel az
alkatrészre
a terméket.
Teljesen töltse ki
a meneteket.

Felhordás után
tegye vissza a
kupakot.

Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

3. Összeszerelés
Alkalmazza a szakmában elfogadott eljárást.

4. Szétszerelés
• Használjon szokásos kéziszerszámokat.
• Szükség esetén helyileg melegítse az alkatrészeket kb. 250 °C-ra, a szétszerelést
melegen végezze.

• Loctite® 55 menettömítő zsinór

1. Előkészítés
Szükség esetén tisztítsa meg a meneteket és érdesítse meg a sima menetéleket.

2. Alkalmazás
• Csavarja fel a tömítőzsinórt a menetekre a menettel megegyező irányban. Az
ajánlott körültekerések számát lásd a címkén. A legkedvezőbb eredmény elérése
érdekében a felhordást keresztezve végezze.
• A tömítőzsinórt a tubus felső végébe integrált késsel vágja el.

3. Összeszerelés
Alkalmazza a szakmában elfogadott eljárást
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Felülettömítés
••Egykomponensű termékek
••Teljesen kitöltik a hézagot – nincs szükség a felületek finom megmunkálására
••Nincs zsugorodás – nincs szükség a csavarok utánhúzására

Szükség van-e a vágott tömítés alkalmazására hézagolóként?

Igen

0.25 mm-ig
Vágott tömítés
bevonása

Fém felületek

Paszta

Gél

Paszta

Megoldás

5203

574

518

Perem típus

Merev

Merev

Merev

Anaerob

Anaerob

Anaerob

Kiváló

Kiváló

Kiváló

Mérsékelt

Kiváló

Kiváló

Üzemi hőmérséklet

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

Kiszerelés

nem forgalmazzuk

50 ml, 250 ml

25 ml fecskendő,
50 ml, 300 ml kartus

97040, 97002

97002

97040, 97002

Kikeményedés módja
Olajállóság
Víz/glikolállóság

Adagolóeszköz
1

1

Részletes információk a 78. oldalon

P1 NSF Reg. sz.:
123758

Gyakorlati tanácsok:
• Távolítsa el a régi tömítés maradványait Loctite® 7200 tömítés eltávolítóval
• A tömítőanyag felvitele előtt tisztítsa, zsírtalanítsa a felületet – használjon Loctite® 7063
terméket. (lásd a Tisztítás fejezetet az 51. oldalon)
• Amennyiben az anaerob tömítőanyagot 5 °C alatti hőmérsékleten alkalmazza, Loctite®
7240 vagy Loctite® 7649 aktivátor használata javasolt (lásd a Felület előkészítés fejezetet
az 55. oldalon)
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••Azonnali kiváló tömítőhatás
••Megkötve nagy nyomással terhelhető
••Lehetővé teszik a szétszerelést

Nem
Mekkora hézagot kell a tömítőanyagnak kitölteni?

Nagyobb, mint 0.25 mm
Műanyag vagy fém/műanyag felületek
Paszta

Paszta

Paszta

Paszta

510

5910

5699

5970

Merev

Rugalmas

Rugalmas

Rugalmas

Anaerob

Nedvesség

Nedvesség

Nedvesség

Kiváló

Kiváló

Jó

Kiváló

Kiváló

Mérsékelt

Kiváló

Jó

-55 °C és +200 °C
között

-50 °C és +200 °C
között

-60 °C és +200 °C
között

-60 °C és +200 °C
között

50 ml, 250 ml

80 ml, 200 ml,
300 ml kartus

40 ml, 80 ml, 300 ml
kartus

nem forgalmazzuk

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002

P1 NSF Reg. sz.:
123007

P1 NSF Reg. sz.:
122998
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Felülettömítés
Alkalmazási mód
• Loctite® 510, 518, 574, 5203, 5699, 5910, 5970 felülettömítők

1. A felület előkészítése
A A régi tömítőanyag eltávolítása
Távolítsa el a régi tömítés maradványait Loctite®
7200 tömítés eltávolítóval. (részletes információk az
51. oldalon)

B Tisztítás:
Tisztítsa meg a felületeket Loctite® 7063 termékkel. (A részletes ismertetést lásd az
51. oldalon)

2. Alkalmazás
A Loctite® 510, 518, 574, 5203, 5699, 5910,
5970:
• Vigye fel folytonos, zárt vonalban a terméket az
egyik felületre.

• A Loctite® 510, 518, 574, 5203 adagoló hengerrel
is felhordható.

3. Összeszerelés
Néhány percen belül végezze el az alkatrészek összeillesztését. Húzza meg a
felületeket összefogó csavarokat.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.
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Rögzítés
••Egykomponensű termékek
••Biztosítja a felületek 100 % -os
érintkezését
••Megakadályozza a korróziót

••Feszültség egyenletesen oszlik el az
illesztésben
••Nagy nyomatékátvitel
••Megakadályozza a berágódást

Az alkatrészek erősen kopottak?

Igen

Szétszerelés
szükséges

Megoldás

Gél

Folyékony

660

641

(7240 Aktivátorral)

Egyoldali hézag
Szükséges szilárdság
Kézi szilárdság a megadott idő után 1
Üzemi hőmérséklet
Kiszerelés
Adagolóeszköz 2

0.5 mm-ig

0.1 mm-ig

Nagy

Közepes

20 perc

30 perc

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

50 ml

50 ml

nem szükséges

97001/ 98414

P1 NSF Reg. sz.:
123704

Gyakorlati tanácsok:
• A rögzítő felvitele előtt tisztítsa, zsírtalanítsa a felületet Loctite® 7063 termékkel.
(lásd a Tisztítás fejezetet az 51. oldalon)
• Ha a rögzítőt 5 °C alatt alkalmazza, célszerű előkezelni a felületet Loctite® 7240 vagy
Loctite® 7649 aktivátorral. (lásd a Felület előkészítés fejezetet az 55. oldalon)
• Adott konstrukció esetén alkalmazásuk megnöveli az átvihető terhelést.
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Nem
Szerelhetőség nem szükséges
Mekkora az üzemi hőmérséklet?
230 °C-ig

175 °C-ig

150 °C-ig
hézag ≤ 0.25 mm

hézag ≤ 0.1 mm

Folyékony

Folyékony

Folyékony

Folyékony

620

648

638

603
(továbbfejlesztett 601)

0.2 mm-ig

0.15 mm-ig

0.25 mm-ig

0.1 mm-ig

Nagy

Nagy

Nagy

Nagy

60 perc

5 perc

8 perc

8 perc

-55 °C és +230 °C
között *

-55 °C és +175 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

-55 °C és +150 °C
között

50 ml, 250 ml

5 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

97001/ 98414

97001/ 98414

97001/ 98414

97001/ 98414

DVGW jóváhagyás
(EN 751-1):
NG-5146AR0622

WRC jóváhagyás
(BS 6920): 0311505

P1 NSF Reg. sz.:
123010
DVGW jóváhagyás
száma (EN 751-1):
NG-5146AR0619
WRC jóváhagyás száma
(BS 6920): 0311515
KTW jóváhagyás
ivóvízre

P1 NSF Reg. sz.:
123003 WRC jóváhagyás
száma (BS 6920):
0412505

S zobahőmérsékleten acél kötéseknél
Részletes információk a 78. oldalon
* 180 °C-on 30 perces hőntartás után
1
2
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Rögzítés
Alkalmazási mód
• Loctite® 603, 620, 638, 641, 648, 660, 7240

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Tisztítsa meg az összes felületet Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

B Aktiválás:
Szükség esetén használjon Loctite® 7240 aktivátort.
(A részletes ismertetést lásd az 55. oldalon)

2. Alkalmazás és összeszerelés
A Csúszó illesztések esetén:
Loctite® 603, 638, 641, 648, 660, 620
Vigye fel a rögzítőt körben a csap elülső élére és
a gyűrű belső felületére. Összeszerelés közben
folyamatos forgatással illessze össze az alkatrészeket.

B Sajtoló illesztés esetén:
Loctite® 603
Vigye fel a ragasztót mindkét rögzítendő felületre és
nagy nyomással szerelje össze az alkatrészeket.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

C

Zsugorkötés esetén:*
Vigye fel a ragasztót a csapra, ezután melegítse fel
a gyűrűt, hogy elegendő illesztési hézag legyen az
összeszereléshez.

* A termék kiválasztásával kapcsolatban forduljon a Henkel műszaki szaktanácsadóihoz.

3. Szétszerelés
• Szükség esetén helyileg melegítse az alkatrészeket
kb. 250 °C-ra.
• A szétszerelést melegen végezze.
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Ragasztás pillanatragasztókkal
••Rögzítés másodpercek alatt
••Átlátszó ragasztási vonal – jó megjelenés
••Sokoldalúság – különböző anyagok ragaszthatók egymással

„Nehezen ragasztható“ anyagokat, gumit vagy műanyagot ragaszt?
Például: PE, PP, PTFE, TVP
Igen
A hézag nagyobb, mint 0.1 mm?

Ha a fentiek
közül egy vagy
több
követelmény
Igen

Megoldás

406

454

(7239 vagy 770
Primerrel)

480

435

(fekete)

(átlátszó)

Rögzítési idő

2 – 10 mp

5 – 10 mp

20 – 50 mp

10 – 20 mp

Viszkozitás

20 mPa·s

Gél

150 mPa·s

200 mPa·s

Üzemi
hőmérséklet

-40 °C és
+80 °C között

-40 °C és
+100 °C között

-40 °C és
+100 °C között

-40 °C és
+100 °C között

20 g, 500 g

3 g, 20 g, 300 g

20 g, 500 g

20 g, 500 g

98548

98666

98548

98548

Kiszerelés
Adagolóeszköz
1

1

 észletes információk a
R
79-80. oldalon

P1 NSF reg. sz.:
123009

Gyakorlati tanácsok:
• A Loctite® pillanatragasztókkal kapcsolatosan: a) nehezen ragasztható anyagok esetén
a tapadás növelése érdekében használjon Loctite® 7239, 770 primert; b) a kikeményítés
sebességének növeléséhez használjon Loctite® 7458 aktivátort. (lásd a Felület
előkészítés című fejezetet az 54-55. oldalon)
• Nehezen ragasztható műanyagok esetén (PE és PP) vegye figyelembe a Loctite® 3030
ragasztót is, ismertetés a 32. oldalon.
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••Nagy szilárdság – a kötés gyakran erősebb, mint az összeragasztott anyagok
••Kisméretű alkatrészek ragasztása

Nem
Nem csepegő, nem szétfutó termékre van szüksége?

Nem
Ki lesz téve a ragasztás rázásnak vagy lefejtő igénybevételnek?
Nem

4850

4062

401

431

4204

3 – 10 mp

2 – 5 mp

3 – 10 mp

5 – 10 mp

20 – 50 mp

400 mPa·s

2 mPa·s

90 mPa·s

1,000 mPa·s

4,000 mPa·s

-40 °C és
+70 °C között

-40 °C és
+80 °C között

-40 °C és
+80 °C között

-40 °C és
+80 °C között

-40 °C és
+120 °C között

20 g

nem
forgalmazzuk

3g, 20 g, 50 g,
500 g

500 g

20 g

98548

98548

98548

98548

98548

P1 NSF reg. sz.: 123011
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Ragasztás pillanatragasztókkal
Alkalmazási mód
• Loctite® 401, 406, 431, 435, 454, 480, 4062, 4204, 4850

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Tisztítsa meg az összes felületet Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

B Primer felvitele:
Szükség esetén vigyen fel a felületekre Loctite® 7239
vagy Loctite® 770 primert ecseteléssel vagy mártással.
Az ismételt felhordás kerülendő. Várjon, amíg az
oldószer elpárolog. (részletes ismertetés az 54. oldalon)

C Elő-aktiválás:
Szükség esetén vigyen fel az egyik ragasztandó
felületre (nem a primerrel kezeltre) ecseteléssel,
szórással vagy mártással Loctite® 7457 vagy Loctite®
7458 aktivátort. (Részletes ismertetés az 54. oldalon)
Várjon, amíg az oldószer elpárolog.

2. A ragasztó felvitele
Vigye fel a ragasztót az egyik rögzítendő felületre (de
ne az aktivátorral kezeltre) cseppenként vagy vonal
mentén.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

3. Összeillesztés
Azonnal illessze össze az alkatrészeket. Az alkatrészeket pontosan kell összeilleszteni, mert a gyors
kötési idő miatt kevés lehetőség van az utólagos
beállításra. A kötéseket rögzítve vagy befogva kell
tartani a ragasztó megkötéséig.

4. A felesleges ragasztó kikeményítése
Szükség esetén a felesleges ragasztó kikeményíthető Loctite® 7452, Loctite® 7457
vagy Loctite® 7458 aktivátorral. (Részletes információ az 54-55. oldalon) Szórjon vagy
cseppentsen aktivátort a felesleges ragasztóra.
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Szerkezeti ragasztás
••Kétkomponensű anyagok
••Az anyagok széles körének ragasztása, például fa, fémek, kemény műanyagok és
üveg

Milyen tulajdonságú termékre van szüksége?

PP, PE, vagy
mindkettő
ragasztása

Fém és üveg
ragasztása

Általános
rendeltetésű
termék

Megoldás

3030

319 / 7649

3421 A&B

Kémiai bázis

Akril

Akril (nem kell
keverni)

Epoxi

Fazékidő

3 perc

–

180 perc

Rögzítési idő

< 10 perc

1 perc

240 perc

Szín

Átlátszó,
sárgás

Világos sárga

Átlátszó sárga

Viszkozitás
Üzemi hőmérséklet

Kiszerelés

Adagolóeszköz 1

1

15 Pa·s

2.75 Pa·s

40 Pa·s

+100 °C-ig

-55 °C és
+120 °C között

-55 °C és
+120 °C között

nem
forgalmazzuk

0.5 ml,
5 g / 4 ml
készlet

50 ml

nem szükséges

96001,
97042 /
96003,
983437 /
983438,
983439

96001, 97042,
98463

Részletes információk a 78-79 oldalon

Gyakorlati tanácsok:
• A ragasztóanyag felvitele előtt tisztítsa, zsírtalanítsa a felületet – használjon Loctite®
7063 terméket. (lásd a Tisztítás fejezetet az 51. oldalon)
• Lassan kikeményedő terméknél rögzítse az alkatrészeket.

32

••Nagy szilárdságú, jó ellenállóképességgel rendelkező kötést biztosít
••Nagy nyíró és lefejtési szilárdság

Ötperces epoxi

330 / 7386

Növelt
szívósság

Nagy hőállóság

3450 A&B

3430 A&B

9466 A&B

9492 A&B

Akril (nem kell
keverni)

Epoxi

Epoxi

Epoxi

Epoxi

–

4 perc

4 perc

60 perc

15 perc

5 perc

12 perc

12 perc

180 perc

75 perc

Világos sárga

Teljesen
átlátszó

Szürke

Törtfehér

Fehér

(MULTI-BOND®)

67.5 Pa·s

25 Pa·s

35 Pa·s

30 Pa·s

30 Pa·s

-55 °C és
+100 °C között

-55 °C és
+100 °C között

-55 °C és
+100 °C között

-55 °C és
+120 °C között

-55 °C és
+180 °C között

24 ml
ikerfecskendő

25 ml
ikerfecskendő,
50 ml, 400 ml

50 ml

50 ml

nem szükséges

96001,
97042 /
983438,
983439

96001,
97042 /
983438,
983439

50 ml / 18 ml
készlet

97002

96001,
97042 /
96003,
983437 /
983438,
983439

Loctite® 330:
P1 NSF reg. sz.:
123005
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Szerkezeti ragasztás
Alkalmazási mód
• Loctite® 330/7388 MULTI-BOND®
Loctite® 3030, 319/7649, 3421, 3430, 3450, 9466, 9492:

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Tisztítsa meg az összes felületet Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

2. Alkalmazás
A Loctite® 319/7649,
Loctite® 330/7388 MULTI-BOND®:
• Vigye fel az aktivátort az egyik rögzítendő felületre
és várja meg, amíg az oldószer elpárolog.
• Ezután vigye fel a ragasztót a másik felületre.
• Amikor nagy a ragasztási hézag, vagy gyorsabb
kikeményedési sebesség szükséges, az aktivátort
mindkét felületre fel kell vinni.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

B

Loctite® 3030, 3421, 3430, 3450, 9466, 9492:
A használathoz az A és B komponenseket össze kell
keverni.

Kézi keverés:
• Mérje ki a gyantát és a térhálósítót súly szerint, vagy
adagolja ki a kívánt térfogatokat, majd alaposan
keverje össze őket.
• Miután az összekevert anyag egyenletes színű, még
15 másodpercig keverje.
• Összekeverés után - amilyen gyorsan csak lehetséges - vigye fel a ragasztót az
egyik vagy mindkét ragasztandó felületre.

Statikus keverőszár esetén:
• A termék közvetlenül az ikerkartusból felvihető a
mellékelt statikus keverőszáron keresztül.
• Ne használja a kiadagolt anyag első 3-5 cm-ét.

3. Összeillesztés
• Az alkatrészeket a ragasztó felvitele után azonnal össze kell illeszteni.
• Ne mozgassa az összeillesztett alkatrészeket kikeményedés közben.
• A kötést csak a ragasztó teljes kikeményedése után tegye ki terhelésnek.

Figyelem: A nem kikeményedett felesleges anyagot törölje le Loctite® 7063-as tisztítóval
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Rugalmas tömítés és ragasztás –
••Ütésnek és hajlításnak ellenáll
••Hőtágulásnak és összehúzódásnak, valamint vibrációnak ellenáll

Gyors rögzítésre / gyors kikeményedésre van szükség?

Igen

Elektromos
alkatrészeket tömít?

Megoldás

5610 A&B

5145

Kétkomponensű

Nedvesség

5–7 perc

70 perc

Paszta

Paszta

Gyors
tömítés / ragasztás

Elektronikai
alkatrészekhez

Fekete

Átlátszó

Üzemi hőmérséklet

-55 °C és +180 °C
között

-55 °C és +180 °C
között

Kiszerelés

nem forgalmazzuk

nem forgalmazzuk

983438, 983439

97040, 97002

Kikeményedés módja
Bőrösödési idő
Viszkozitás
Elsősorban ajánlott
Színválaszték

Adagolóeszköz 1
Részletes információk a
78-79 oldalon
* 5366 – átlátszó
5367 – fehér
5368 – fekete
1
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Szilikonok
••Kiváló réskitöltő képesség
••Széles hőmérséklet tartományban alkalmazható termékek
••Jó időjárás-állóság

Nem

Nagy hőállóságra van szükség?

250 °C-ig

350 °C-ig

5366 / 5367 /
5368

5398

5399

Nedvesség

Nedvesség

Nedvesség

5 perc

8–10 perc

5 perc

Paszta

Folyékony

Paszta

Üveghez

Tömítésekhez /
kiöntésekhez

Fűtőkészülékek
tömítésére

Átlátszó / Fehér /
Fekete *

Vörös

Vörös

-55 °C és +250 °C
között

-55 °C és +350 °C
között

-55 °C és +350 °C
között

nem forgalmazzuk

nem forgalmazzuk

310 ml

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002
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Rugalmas tömítés és ragasztás –
••Ütésnek és hajlításnak ellenáll
••Hőtágulásnak és vibrációnak ellenáll
••Kiváló réskitöltő képesség

Milyen feladatra keres megoldást?

Rugalmas tömítés
Általános
rendeltetés

Nagy / közepes
ellenállóképesség

Önterülő

Terostat
MS 930

Terostat
9120

Terostat
MS 931

-50 °C és +80 °C
között

-40°C és +100°C
között

-40 °C és +100 °C
között

Kikeményedés
módja

Nedvesség

Nedvesség

Nedvesség

Bőrösödési idő

25 - 40 perc

10 - 15 perc

10 - 20 perc

Megoldás

Üzemi hőmérséklet

Viszkozitás
Jellemző tulajdonság
Szín
Kiszerelés
Adagolóeszköz 1
1
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 észletes információk a
R
78-79 oldalon

Paszta

Paszta

Folyékony

Általános
rendeltetés

Nagy / közepes
ellenállóképesség

Önterülő

Fehér, szürke,
fekete

Fehér, szürke,
fekete

Fehér

310 ml

310 ml

310 ml

97040 / 97002

97040 / 97002

97040 / 97002

MS Polimerek
••Jó időjárás- és UV-állóság
••Frissen kikeményedve átfesthetőek
••Nem tartalmaznak izocianátot és szilikont

Rugalmas ragasztás
Általános
rendeltetésű termék

Gyors RTV
kikeményedés

Nagy modulus

Kétkomponensű,
gyors kikeményedés

Terostat
MS 939

Terostat
MS 937

Terostat
MS 9220

Terostat
MS 9399

-40 °C és +100 °C
között

-40 °C és +100 °C
között

-40 °C és +100 °C
között

-40 °C és +100 °C
között

Nedvesség

Nedvesség

Nedvesség

Kétkomponensű

10 perc

10 - 15 perc

5 -10 perc

Nyitott idő: 30 perc

Paszta

Paszta

Nagy modulus

Nedvesség nélküli
szilárdulás

Paszta

Paszta

Általános
rendeltetés

Gyors
kikeményedés

Fehér, törtfehér,
szürke, fekete

Fehér, szürke,
fekete

Fekete

310 ml

310 ml, 570 ml

310 ml

2x 200 ml (A+B)

97040 / 97002

97040 / 97002

97040 / 97002

983439

Fehér, fekete
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Rugalmas tömítés és ragasztás
Alkalmazási mód
• Loctite® 5145, 5366/5367/5368, 5398, 5399, 5610
Terostat 930, 931, 937, 939, 9120, 9220, 9399

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Tisztítsa meg az összes felületet Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

2. Alkalmazás
• Vigye fel a terméket vonalszerűen a felületre.
• Az anyag a levegő nedvességtartalmától keményedik
ki, kivülről befelé haladva a ragasztási kötésben.
• A kétkomponensű Loctite® 5610 kikeményedése
független a levegő nedvességtartalmától.

• Nagy felületek összeragasztásakor, ahol egyik felület
sem engedi át a nedvességet, ne vonja be a teljes
ragasztási felületet.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

3. Összeillesztés
• Az alkatrészeket néhány percen belül össze kell illeszteni, mielőtt a bőrösödés
megindulna a ragasztó felületén.
• A kötés összeillesztésekor nyomást kell alkalmazni, hogy a ragasztó megfelelően
szétterüljön.
• Mielőtt erős igénybevételnek vagy nehéz körülményeknek tennénk ki a terméket,
várjon, amíg teljesen megköt.

Megjegyzés: A bőrösödési- és a kikeményedési idő függ a relatív páratartalomtól és a
hőmérséklettől.
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Fémtartalmú termékek
••Nagy nyomószilárdság
••Lágyacél vagy alumínium töltőanyag
••Kikeményedés után megmunkálható, fúrható vagy menettel ellátható

Károsodott fém alkatrészek javítása, felújítása?

Acél

Gitt

Önthető

Gyors kikeményedés

3471 A&B

3472 A&B

3473 A&B

(Metal Set S1)

(Metal Set S2)

(Metal Set S3)

Epoxi

Epoxi

Epoxi

1:1

1:1

1:1

Fazékidő

45 perc

45 perc

6 perc

Rögzítési idő

180 perc

180 perc

15 perc

Gitt

Folyékony

Gitt

Nyírószilárdság
(GBMS)

20 N/mm2

25 N/mm2

20 N/mm2

Nyomószilárdság

70 N/mm2

70 N/mm2

60 N/mm2

-20 °C és +120 °C
között

-20 °C és +120 °C
között

-20 °C és +120 °C
között

500 g doboz,
készlet

500 g doboz, készlet

500 g doboz,
készlet

Megoldás

Kémiai bázis
Keverési arány
térfogat / súly

Viszkozitás

Üzemi hőmérséklet
Kiszerelés

Loctite® 3463 acél tartalmú gyúrható rúd
• Fazékidő 3 perc
• Kikeményedési idő 10 perc

Részletes információk a 74. oldalon
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••Agresszív vegyi anyagoknak kiválóan ellenáll
••Kikeményedés után szürke színűek

Alumínium

Nagy nyomásnak
kitett fém
alkatrészek

Súrlódó fém
alkatrészek

Univerzális

Nagy hőállóság

Gitt

Kopásálló

3475 A&B

3479 A&B

3478 A&B

3474 A&B

(Metal Set A1)

(Metal Set HTA)

(Superior Metal)

(Metal Set M)

Epoxi

Epoxi

Epoxi

Epoxi

1:1

1:1

4:1

1:1

45 perc

40 perc

20 perc

45 perc

180 perc

150 perc

120 perc

180 perc

Gitt

Gitt

Gitt

Gitt

20 N/mm2

20 N/mm2

17 N/mm2

20 N/mm2

70 N/mm2

90 N/mm2

125 N/mm2

70 N/mm2

-20 °C és +120 °C
között

-20 °C és +190 °C
között

-30 °C és +120 °C
között

-20 °C és +120 °C
között

500 g doboz, készlet

500 g doboz,
készlet

453 g doboz,
készlet

500 g doboz,
készlet
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Fémtartalmú termékek
Alkalmazási mód
• Loctite® 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3478, 3479:

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
A javítandó felület tiszta, száraz és zsírmentes legyen.
Tisztítsa meg a Loctite® 7063 termékkel. (A részletes
ismertetést lásd az 51. oldalon)

B Keverés:
• Keverje fel külön-külön a gyantát és a térhálósítót.
• Mérjen ki azonos mennyiségeket a gyantából ill. a
térhálósítóból, kivéve a Loctite® 3478-at = 4 rész
gyanta, 1 rész térhálósító.
• Keverje össze őket alaposan - legalább két percig -,
amíg egyenletes sűrű lesz.

2. Felvitel és összeszerelés
• Vigye fel a terméket a munkafelületre a mellékelt
spatulával.
• Ne mozgassa az összeillesztett alkatrészeket
kikeményedés közben.
• A rögzítési szilárdság szobahőmérsékleten 12 óra
után alakul ki, a teljes kikeményedési idő 72 óra.

• A Loctite® 3472 A&B termék öntéssel is felvihető.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

Megjegyzés:
• A ki nem keményedett felesleges anyagot törölje le Loctite® 7063-as tisztítóval.
• A kikeményedés közbeni hőfejlődés miatt a nagyobb mennyiség gyakran gyorsabban
keményedik ki.
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Kopás elleni anyagok

Abrazív vagy vegyi hatásokkal szembeni ellenállásra van szükség?

Durva szemcse okozza a kopást

Megoldás

Szín
Üzemi hőmérséklet
Keverési arány térfogat szerint
Fazékidő
Kikeményedési idő
Javasolt rétegvastagság
Kiszerelés
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Gyakorlati tanácsok:
• Használjon Loctite® Nordbak®
7227 vagy 7228 terméket
primerként / első réteg
bevonóanyagként, hogy jobb
tapadást biztosítson a Loctite®
Nordbak® 7218, 7230, 7219,
7226, 7229 és 7222-nek.

Korrózióval és
abrázióval
szemben
ellenálló

Korróziónak
és abrazív
közegnek
magas
hőmérsékleten
ellenáll

Ütésálló és
kopásálló
(súrlódás
okozta)

Kopásálló
bevonó anyag

Hőálló,
kopásálló
bevonó anyag

Nagy
ütésállóság
és kopásállóság

7218

7230

7219

Szürke

Szürke

Szürke

-30 °C és
+120 °C között

-30 °C és
+230 °C között

-30 °C és
+120 °C között

2:1

4:1

2:1

30 perc

30 perc

30 perc

7 óra

7+ 2 óra
150 °C-on

6 óra

min. 6 mm

min. 6 mm

min. 6 mm

1 kg/készlet

10 kg készlet

1 kg/készlet

Erősen kopott, elhasználódott felületek felújításához
használjon Loctite® Nordbak® 7222 kopásálló
bevonóanyagot, vagy Loctite® Nordbak® 7232
nagy hőállóságú kopásálló bevonóanyagot,
mielőtt felvinné a Loctite® Nordbak® kompozit
bevonóanyagokat.

Vegyi hatások
elleni védelem

Finom részecskék okozzák a kopást

Finom, abrazív
részecskék
ellen, magas
hőmérsékleten

Ecsetelhető
védőbevonat

Ecsetelhető
védőbevonat
magas
hőmérsékletre

Vegyszerálló,
ecsetelhető
bevonat

Pneumatikus
Pneumatikus kopásálló anyag
magas
kopásálló anyag
hőmérsékletre

Ecsetelhető
kerámia

Hőálló
ecsetelhető
kerámia

Kémiailag
ellenálló
bevonat

7229

7227/7228

7234

7221

Finom, abrazív
részecskék
ellen

7226

Szürke

Szürke

Szürke / Fehér

Szürke

Szürke

-30 °C és
+120 °C között

-30 °C és
+230 °C között

-30 °C és
+95 °C között

-30 °C és
+205 °C között

-30 °C és
+65 °C között

4:1

4:1

2.75:1 / 2.8:1

2.6:1

2.3:1

30 perc

30 perc

30 min. / 15min.

30 perc

20 perc

6 óra

6+2 óra
150 °C-on

6 óra / 5 óra

8+3 óra
150 °C-on

16 óra

min. 6 mm

min. 6 mm

min. 0.5 mm

min. 0.5 mm

min. 0.5 mm

1 kg/készlet

10 kg készlet

1 kg készlet

1 kg készlet

5.4 kg készlet
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Kopás elleni anyagok
Alkalmazási mód
• Loctite® 7218, 7219, 7226, 7229, 7230:

1. A felület előkészítése
A Tisztítás:
Alaposan tisztítsa meg és érdesítse fel a felületet,
lehetőleg szemcseszórással. Végül tisztítsa meg
a felületet Loctite® 7063 termékkel. (A részletes
ismertetést lásd az 51. oldalon)

B Keverés:
• Mérje ki a szükséges mennyiségű gyantát és
a térhálósítót , vagy vigye át a teljes szettet
tiszta, száraz felületre, ahol összekeverheti a
komponenseket.
• Addig keverje, míg egyenletes szín nem jön létre legalább 2 percig folyamatosan.

2. Alkalmazás
• Vigye fel a teljesen összekevert terméket az
előkészített felületre.
• Először vigye fel vékony rétegben az anyagot
a felület nedvesítése végett, majd alakítsa ki a
kívánt vastagságot (minimum 6 mm). Kerülje el a
légbuborékok keletkezését.
• A fazékidőt és a kikeményedési időt lásd az előző
oldalakon található kiválasztási táblázatban.

Megjegyzés: A gyors kikeményedés megelőzése végett a keverést kis mennyiségekkel
végezze.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

• Kémiailag ellenálló bevonat: Loctite® 7221,
Ecsetelhető kerámia bevonat: Loctite® 7227, 7228, 7234

1. A felület előkészítése
A

Tisztítás:
Alaposan tisztítsa meg és érdesítse fel a felületet,
lehetőleg szemcseszórással. Végül tisztítsa meg
a felületet Loctite® 7063 termékkel. (A részletes
ismertetést lásd az 51. oldalon)

B

Keverés:
• Keverje össze a teljes gyanta és térhálósító
mennyiséget.
• Amennyiben kevesebb anyagra van szüksége, akkor
a gyanta és a térhálósító keverését végezze térfogat
vagy súly szerint. (a keverési arányokat lásd az
előző 46-47. oldalon vagy a termékek címkéjén)
• Addig keverje, míg egyenletes szín nem jön létre - legalább 2 percig folyamatosan.

2. Alkalmazás
• Vigye fel a teljesen összekevert terméket az
előkészített felületre.
• A 0.5 mm-es vastagságot ecseteléssel vigye fel két
rétegben a felületre.
• A fazékidőt és a kikeményedési időt lásd az előző
oldalakon található kiválasztási táblázatban.
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Tisztítás
••Alkatrésztisztítás Loctite® ragasztók/tömítők felvitele előtt
••Munkafelületek, alkatrészek tisztítása, zsírtalanítása

Kéztisztítóra vagy alkatrész/felület tisztítóra van szüksége?

Általános tisztító

Általános
rendeltetésű termék

Tintával, festékkel,
gyantával
szennyezett kézre

Megoldás

7840

7850

7855

Megnevezés

Tisztító és
zsírtalanító

Kéztisztító

Kéztisztító

750 ml pumpás
flakon, spray,
5 l doboz
20 l hordó

400 ml-es flakon
3 l pumpás adagoló

1.75 l pumpás
adagoló

Kiszerelés
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Kéztisztító

••Kikeményedett tömítőanyag maradékok eltávolítása
••Kézkímélő, hatékony kéztisztítás biológiailag lebomló termékekkel

Alkatrészek, berendezések és ragasztandó felületek tisztítása

Általános
rendeltetésű termék

Műanyag alkatrészek

Tömítés eltávolító

Elektromos
csatlakozók
tisztítása

7063

7070

7200

7039

Tisztító és
zsírtalanító

Tisztító és
zsírtalanító

Tömítés eltávolító

Kontakt tisztító
spray

150 ml aeroszol,
400 ml aeroszol,
10 l -es doboz

400 ml aeroszol,
10 l -es doboz

400 ml aeroszol

400 ml aeroszol
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Tisztítás
Alkalmazási mód
• Loctite® 7850, 7855 kéztisztító:

Alkalmazás
• Dörzsölje a kéztisztítót a száraz kézre, amíg a
piszok vagy a zsír fel nem oldódik. Víz nélkül kell
használni.
• Törölje a kezét szárazra vagy öblítse le vízzel.
• Amennyiben piszokfoltok maradtak, ismételje meg
a műveletet.

• Loctite® 7039 kontakt tisztító spray:

Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja az anyagot a tiszta alkatrészre 20 - 30 cm
távolságból, hogy egyenletes réteg alakuljon ki.

• Loctite® 7200 tömítés eltávolító:

Alkalmazás
• Óvja a festett felületeket, mert a Loctite® 7200
megtámadhatja a festéket.
• Nitrilgumi védőkesztyű használata javasolt.
• A peremre vagy a felületre vastag rétegben kell
felszórni.
• Várjon 10 -15 percet, hogy a tömítés meglágyuljon,
szilikon tömítés esetén 30 percet.
• Távolítsa el a tömítést puha kaparóeszközzel.
• Ronggyal törölje tisztára a peremet, illetve a felületet.
• Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Megjegyzés: Az új tömítőanyag felvitele előtt tisztítsa meg a felületet Loctite® 7063 vagy
Loctite® 7070 termékkel.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

• Loctite® 7063, 7070 tisztító:

Alkalmazás
• Kezelje a tisztítandó felületet bőségesen felszórt
Loctite® 7063 vagy Loctite® 7070 termékkel.
• A még nedves felületet törölje le tiszta törülközővel.
Szükség esetén mindaddig ismételje, amíg a
szennyeződés el nem tűnik.
• Várjon, amíg az oldószer teljesen elpárolog és a
felület teljesen megszárad.

Megjegyzés: A Loctite® 7063 feszültségi repedéseket idézhet elő arra érzékeny anyagok
felületén

• Loctite® 7840 tisztító és zsírtalanító:

1. A felület előkészítése
A Loctite® 7840 vízzel hígítható. Az ajánlott hígítási arányokat lásd a termék címkéjén.

2. Alkalmazás
Itassa át vagy szórja be az alkatrészeket a keverékkel, és törölje vagy öblítse azokat
tisztára.

Megjegyzés: 
• A hatékonyság megnövelhető, ha a hígítás meleg vízzel történik.
• Ragasztás vagy festés előtt a felületek végleges tisztítását Loctite® 7063 termékkel.
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Felület előkészítés
••Az aktivátorok alacsony hőmérsékleten is meggyorsítják a kikeményedést
••A primerek megnövelik a tapadást nem nedvesíthető felületek esetén is

Aktivátorra vagy primerre van szüksége?

Ragasztás pillanatragasztókkal
Mit szeretne csinálni?
Tapadás növelése

Általános
rendeltetés

Megoldás

7239

770

7458

Megnevezés

Primer

Primer

Aktivátor

Színtelen

Színtelen

Színtelen

4 ml

10 ml, 300 ml

500 ml

Szín
Kiszerelés
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Csavarrögzítés, menettömítés,
felülettömítés, rögzítés

Kikeményedés gyorsítása

Milyen aktivátorra van szüksége?

Jobb esztétikai
megjelenés

Feszültség
korrózióra érzékeny
műanyagokhoz

Oldószer tartalmú

Oldószermentes

7452

7457

7649

7240

Aktivátor

Aktivátor

Aktivátor

Aktivátor

Átlátszó, világos
sárga

Színtelen

Átlátszó, zöldes

Kékes-zöld

nem forgalmazzuk

150 ml

150 ml, 500 ml

90 ml
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Felület előkészítés
Alkalmazási mód
• Loctite® 7239, 770 primerek pillanatragasztókhoz:

Alkalmazás
• Vigye fel a primert mindkét felületre ecseteléssel
vagy mártással.
• Ne használja felesleges mennyiségben.
• Várjon, amíg a felület teljesen megszárad.
• A felület a száradás után 10 percig megőrzi
maximális aktivitását.

• Loctite® 7452, 7457, 7458 aktivátorok pillanatragasztókhoz:

Alkalmazás
A Elő-aktiválás:
• Vigye fel az aktivátort szórással, ecseteléssel vagy
mártással a ragasztandó felületre, és várjon, amíg a
felület teljesen megszárad.
• A túlzott felvitel kerülendő.

B A felesleges anyag kikeményítése:
Vigye fel az aktivátort a pillanatragasztó feleslegre szórással vagy cseppentéssel.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

• Loctite® 7240, 7649 aktivátor anaerob ragasztókhoz:

Alkalmazás
• Vigye fel az aktivátort szórással vagy ecseteléssel az
egyik felületre. Nagyobb résméret esetén mindkét
felület kezelése ajánlott.
• Loctite® 7649 alkalmazása esetén: várja meg, míg
az aktivált felület teljesen megszárad.
• Vigye fel a ragasztó- vagy tömítőanyagot (lehetőleg
a nem aktivált felületre), és azonnal illessze össze
az alkatrészeket.
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Kenés – Szárazfilm kenőanyagok, olajok
••Berágódás és beékelődés megelőzése szerelés és üzemelés során
••Gátolja a korróziót és oxidációt kémiailag és termikusan agresszív közegekben

Szárazfilm kenőanyag

Megoldás

Általános felhasználási cél

Nem fém
felületek

Penetráns olaj

8191

8192

8001
(Élelmiszeripari
minőség)

Megjelenés

Fekete

Fehér

Színtelen

Alapanyag

MoS2

PTFE

Ásványolaj

Viszkozitás

11

11

4 mm2/s

-40 °C és
+340 °C között

-180 °C és
+260 °C között

-20 °C és
+120 °C között

-

-

1,200

nem
forgalmazzuk

400 ml
aeroszol

nem
forgalmazzuk

Üzemi hőmérséklet
Terhelési teszt, 4 golyós, N
(hegedési erő)

Kiszerelés

H2 NSF Reg. sz.:
122980
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H1 NSF Reg. sz.:
122999

••Behatol és szerelhetővé teszi a korrodált alkatrészeket
••Megelőzi a kopást és az alkatrészek hideghegedését szerelés és üzemelés alatt

Olajok

Lánc kenőanyag

Alkatrészek
szétszerelése

Szilikon olaj

Vágóolaj

Általános
felhasználási
cél

8011

8040

8021

8030/8031

8201

Sárga

Sárgás

Színtelen
folyadék

Sötét sárga

Világos sárga
folyadék

Szintetikus olaj

Ásványolaj

Szilikon olaj

Ásványolaj

Ásványolaj

11.5 mm2/s

8 mm2/s

583 mPa · s

170 mm2/s

17.5 mm2/s

-20 °C és
+250 °C között

-

-30 °C és
+150 °C között

-20 °C és
+160 °C között

-20 °C és
+120 °C között

2,450

-

-

8,000

-

400 ml aeroszol

400 ml aeroszol

400 ml
aeroszol

8030: 250 ml
flakon
8031: 400 ml
aeroszol

400 ml
aeroszol

H2 NSF Reg. sz.:
122978
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Kenés – Szárazfilm kenőanyagok, olajok
Alkalmazási mód
• Loctite® 8191, 8192, 8001, 8011, 8021, 8030/8031, 8201 szárazfilm
kenőanyagok és olajok:

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
A régi olajmaradványok eltávolítására vagy a felületek tisztítására használjon Loctite®
7063 tisztítót. (Az ismertetést lásd az 51. oldalon)

2. Alkalmazás
Használat előtt jól felrázandó.

A Szárazfilm kenőanyagok
Loctite® 8191, 8192:
• Szórja a terméket a tiszta alkatrészre 20 - 30 cm
távolságból, hogy egyenletes réteg alakuljon ki a
felületén.
• A bevont alkatrészeket ne mozgassa a környezeti
hőmérsékleten történő 15-30 perces száradás ideje
alatt.

B Loctite® 8001, 8011, 8021, 8201:
Szórja az anyagot a tiszta alkatrészre, hogy egyenletes
filmbevonat alakuljon ki.

C Loctite® 8030, 8031 vágóolaj:
A forgácsolási művelet előtt, illetve közben kell felvinni
a szerszámra.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

• Fagyaszt és meglazít: Loctite® 8040

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
Távolítsa el a laza szennyeződéseket és a rozsdát.

2. Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Az anyagot 10-15 cm távolságból, 5-10 másodpercig kell szórni az alkatrészekre. 1-2 percnyi reakcióidő után válassza szét az alkatrészeket. Szükség esetén
ismételje meg a felhordást.

minimum
5–10 mp.

-43 °C

Aktív alkotórészek
Korróziós réteg
Korróziós
réteg
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Kenés – Zsírok
••Berágódás és beékelődés megelőzése szerelés és üzemelés során
••Gátolja a korróziót és oxidációt kémiailag és termikusan agresszív közegekben

Általános rendeltetésű termék

Semleges
megjelenés

Korrózióvédelem

Megoldás

8105

8106

Megjelenés

Színtelen

Világosbarna

Alapolaj és adalékok

Ásványi

Ásványi

Szervetlen gél

Lítium szappan

Nincs

> 230 °C

Sűrítő
Cseppenéspont
N.L.G.I. osztály
Üzemi hőmérséklet
Terhelési teszt, 4 golyós, N (hegedési erő)
Kiszerelés
Speciális adagolóeszközök egyedi igények alapján
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2

2

-20 °C és +150 °C
között

-30 °C és +160 °C
között

1,300

2,400

400 ml kartus

nem forgalmazzuk

H1 NSF Reg. sz.: 122979

••Ellenáll magas hőmérsékletnek és nagy nyomásnak

Speciális
alkalmazás

Nagy teljesítmény

Hőálló

Nagy terhelésekhez

Műanyag alkatrészekhez

Láncok, hajtóművek

8102

8103

8104

8101

Világosbarna

Fekete sima paszta

Színtelen sima
paszta

Bézs színű, ragacsos paszta

Ásványi, E.P.
adalékok

Ásványolaj, MoS2

Szilikon

Ásványolaj, E.P.
adalékok

Lítium szappan,
komplex

Lítium szappan

Szilikagél

Lítium szappan

> 250 °C

> 250 °C

-

> 250 °C

2

2

2/3

2

-30 °C és +200 °C
között

-30 °C és +160 °C
között

-50 °C és +200 °C
között

3,300

3,600

-

-30 °C és +170 °C
között
3,900

nem forgalmazzuk

75 ml tubus,
1 l doboz

400 ml kartus

400 ml aeroszol

H1 NSF Reg. sz.: 122981
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Kenés – Zsírok
Alkalmazási mód
• Loctite® 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
A régi olaj vagy zsír maradványok eltávolítására használjon Loctite® 7063 terméket. (Az ismertetést lásd
az 51. oldalon)

2. Alkalmazás
A Loctite® 8101
lánckenő spray:
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja fel a tisztított felületekre.

B Univerzális, nagy teljesítményű és
élelmiszeripari zsírok:
Loctite® 8102, 8103, 8104, 8105, 8106:

• Vigye fel a tiszta felületekre ecsettel, spatulával vagy
zsírzópisztollyal.
• Ezek a termékek automatikus adagoló berendezésekben is használhatók.

Megjegyzés: Ellenőrizze az egyéb zsírmaradványokkal való összeférhetőséget.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.
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Kenés – Berágódás megelőzése
••Berágódás és beékelődés megelőzése szerelés és üzemelés során
••Gátolja a korróziót és oxidációt kémiailag és termikusan agresszív közegekben

Nagy terhelésű alkalmazásokra

Kiváló ellenállás
Nagy tisztaság
vízzel szemben

Megoldás

8023

8013

Hosszantartó
védelem

Nagy
terhelésekhez

8009

8025
(AS767)

Szín

Szilárd
kenőanyag
összetevők

N.L.G.I. osztály
Üzemi
hőmérséklet

Kiszerelés

Speciális adagolóeszközök egyedi
igények alapján

Fekete

Sötétszürke

Fekete

Ezüst

Grafit, kalcium,
bór-nitrid és
korróziógátló
adalékok

Grafit és
kalcium-oxid

Grafit és
kalciumfluorid

Alumínium,
Nikkel, EP
adalékok

–

–

–

1

-30 °C +1,315 °C

-30 °C +1,315 °C

-30 °C +1,315 °C

-30 °C +1,200 °C

nem
forgalmazzuk

nem
forgalmazzuk

454 g ecsetes
kupak

nem
forgalmazzuk

Amerikai Hajózási
Minisztérium
jóváhagyása 
MIL-PRF-907E
tanúsítvány

Jóváhagyások:
PMUC; D50YP12
General Electric;
TIL 1117-3R1

Gyakorlati tanácsok:
• A Loctite® 8065 ugyanazt a megbízható teljesítményt nyújtja kenhető stift formában, de
tisztább, gyorsabb és könnyebb alkalmazás mellett.
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••Megelőzi a kopást és az alkatrészek hideghegedését szerelés és üzemelés alatt

Általános felhasználásra

Réz tartalmú
berágódásgátló

Alumínium
Fémmentes
tartalmú
berágódásgátló
berágódásgátló

MoS2
szerelőpaszta/
spray

Élelmiszeripari
berágódásgátló

8007/8008
8065

8150/8151

8156

8154

8014

Réz

Szürke

Fehér

Fekete

Fehér

Kerámia

MoS2

Fehér olaj és
nagy nyomásállóságú (EP)
adalékok

Réz és grafit

8150/8151
Alumínium,
grafit, EP

–

1

2

1

–

-30 °C és
+980 °C között

-30 °C és
+900 °C között

-30 °C és
+900 °C között

-30 °C és
+450 °C között

-30 °C és
+400 °C között

454 g ecsetes
kupak

8150 : 500 g,
8151: 150 g,
300 ml

nem
forgalmazzuk

400 ml aeroszol

907 g doboz

H1 NSF Reg. sz.:
122982

H1 NSF Reg. sz.:
123004
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Kenés – Berágódás megelőzése
Alkalmazási mód
• Loctite® 8007, 8008, 8009, 8013, 8014, 8023, 8025, 8150, 8151,
8154, 8155, 8156, 8065

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
A felületet meg kell tisztítani drótkefével a revétől, az
oxidrétegtől és a kenőanyag maradványoktól. Tisztítsa
meg az alkatrészeket Loctite® 7063 termékkel. (A
részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

2. Alkalmazás
A Loctite® 8007, 8025, 8151, 8154, 8156
berágódásgátló spray-k:
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja fel egyenletes rétegben a tisztított felületekre.

B Loctite® 8008, 8009, 8013, 8014, 8023,
8150, 8155, 8156 berágódásgátló
paszták:
• Vigye fel ecseteléssel vékony rétegben, egyenletesen
az egész felületre a terméket.
• Hígítani tilos.

Megjegyzés: Ellenőrizze az egyéb zsírmaradványokkal való összeférhetőséget.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

C

Loctite® 8065 berágódásgátló stiftek:
Vigye fel a terméket vékony rétegben a kenést igénylő alkatrészre.

Vegye le a kupakot.

Csavarja addig,
amíg megjelenik 3
mm-nyi anyag.

Vigye fel a terméket
vékony rétegben
a kenést igénylő
alkatrészre.

Felhordás után
tegye vissza a
kupakot.
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Felületkezelés és korrózióvédelem
••Meglevő rozsda passziválása
••Korrózió elleni védelem

Szíj tapadásnövelés

Rozsda elleni
kezelés

Megoldás

8005

7500

Megnevezés

Folyékony spray

Rozsda elleni
kezelőanyag

Átlátszó sárga

Matt fekete

-

-

400 ml aeroszol

nem forgalmazzuk

Szín
Üzemi hőmérséklet
Kiszerelés
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••Az elektrokémiai korrózió megelőzése
••Meghajtószíj tapadás növelés

Korrózióvédelem

Száraz bevonat
(lakk)

Nem száradó
bevonat

Vasfémek

Általános
rendeltetés

7800

7803

Cink spray

Fémvédő bevonat

Szürke

Fehér

-50 °C és +550 °C
között

-30 °C és +60 °C
között

400 ml aeroszol

nem forgalmazzuk
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Felületkezelés és korrózióvédelem
Alkalmazási mód
• Loctite® 8005 ékszíj tapadásfokozó:

Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja az anyagot 20 cm távolságból, hogy
egyenletes réteg alakuljon ki az összes
hajtófelületen.
• A szórást a gép üresjáratában kell végezni.
• Kerülje a túlzott mennyiségű felvitelt.

• Loctite® 7500 rozsdaátalakító:

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
Távolítsa el drótkefével a hámló rozsdát és a laza revét. Az olajat, zsírt és a
szennyeződést távolítsa el Loctite® 7063 termékkel. (A részletes ismertetést lásd az
51. oldalon)

2. Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Bőséges mennyiségben vigye fel a felületre ecsettel
vagy szivaccsal.
• Ha a szín egyenetlen, az azt jelenti, hogy további
rétegek felvitelére van szükség. Két réteg felvitele
ajánlott. Az újbóli réteg felviteléhez szükséges
várakozási idő 60-120 perc.
• Festés előtt várjon legalább 24 órát a teljes
száradásig.

Megjegyzés:
• A Loctite® 7500 terméket ne használja tűző napon.
• Nedves felületre ne vigye fel a terméket.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

• Loctite® 7800 cink spray:

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
Távolítsa el a rozsdát, a régi festékbevonatot a felületről. Az olajat, zsírt és a
szennyeződést távolítsa el Loctite® 7063 termékkel. (A részletes ismertetést lásd az
51. oldalon)

2. Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja az anyagot a tiszta alkatrészre 20 - 30 cm
távolságból, hogy egyenletes réteg alakuljon ki.
• A bevonat 20-30 perc múlva lesz kézszáraz.
• Használat előtt várjon legalább 24 órát a teljes
száradásig.

• Loctite® 7803 fémvédő bevonó spray:

1. A felület előkészítése
Tisztítás:
Amikor csak lehetséges, tisztítsa meg az alkatrészeket Loctite® 7063 termékkel. (A
részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

2. Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja az anyagot a tiszta alkatrészre 20 - 30 cm
távolságból, hogy egyenletes réteg alakuljon ki.
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Sürgősségi javítóanyagok

Megoldás

Megnevezés

74

O-gyűrű tömítések
cseréje vagy javítása

Furatok kitöltése,
nem szerkezeti
hibák kijavítása

O-gyűrű készlet

3463

• Nincs szükség
különböző
méretű
O-gyűrűk
raktározására

• Acél tartalmú
gyúrható rúd
• Szivárgó
vezetékek
és tartályok
ideiglenes,
sürgősségi
javítására

Gázszivárgás
keresés

Szivárgás megszüntetése
(csővezetékeken)

7100

5070

• Gázszállító
rendszerek
mikro- és
nagyobb
szivárgásainak
jelzésére

• Könnyen
használható
javítókészlet
• Szivárgó
csővezetékek
ideiglenes/
közepes távú
javítására,
sérült részek
megerősítésére
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Sürgősségi javítóanyagok
Alkalmazási mód
• Loctite® O-gyűrű készlet:

1. A felület előkészítése
• Tisztítsa meg a kés vágófelületét Loctite® 7063
termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51.
oldalon)
• Vágjon le megfelelő átmérőjű és hosszúságú zsinórt.
• Az O-gyűrű mindkét végét a vágókészülékkel
merőlegesen vágja le a szükséges hosszúságra.

2. Alkalmazás és összeillesztés
• Vigyen fel egy kis csepp Loctite® 406-os terméket
az O-gyűrű egyik végére.
• Az illesztősablonon található V-alakú horonyban
illessze össze a zsinór két végét.
• Tartsa így 30 másodpercig, ezután az O-gyűrű
használatra kész.

• Loctite® 7100 szivárgásjelző:

Alkalmazás
• Használat előtt jól felrázandó.
• Szórja a terméket 15 - 20 cm távolságból a feltételezett szivárgás helyére.
• A szivárgás helye egyértelműen láthatóvá válik, mivel az anyag buborékot képez a
szivárgó felületen.
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Részletes információk a technikai adatlapokon találhatóak vagy forduljon a Henkel műszaki
szaktanácsadóihoz.

• Loctite® 3463 mágikus fém™ acéltartalmú rúd:

1. A felület előkészítése
A

Tisztítás:
Alaposan tisztítsa meg és érdesítse fel a felületet. Végül tisztítsa meg a felületet
Loctite® 7063 termékkel. (A részletes ismertetést lásd az 51. oldalon)

B

A termék előkészítése:
• Távolítsa el a műanyag hártya egy részét és vágja
le a kívánt mennyiséget.
• Addig gyúrja, amíg az anyag sima nem lesz, a
színe pedig egyenletessé nem válik.

2. Alkalmazás
Tömören vigye fel a ragasztandó felületre, és simítsa el a kívánt formára. Az
elsimításhoz használjon vizes rongyot.

• Loctite® 5070 csőjavító készlet:

1. A felület előkészítése
• Szüntesse meg a nyomást a csőrendszerben.
• Csiszolja és tisztítsa meg a felületet, majd készítse
elő és vigye fel a Loctite® 3463 mágikus fém™
acéltartalmú rudat. (A részletes ismertetést lásd
fent)

2. Alkalmazás
• Az összekevert epoxigyantát nyomja bele erősen a repedésbe, lyukba vagy üregbe.
• 20 másodpercig szobahőmérsékletű vízbe mártva aktiválja a szalagot.
• Szorosan tekerje körül a szalagot a javítás helyén, legalább 4 rétegben.
• Simítsa el kézzel a szalagot.
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Adagolóeszközök
••Ergonomikus kialakítású kézi adagolóeszközök Loctite® ragasztók és más
folyadékok eredeti csomagolásból történő adagolására
••Folyadékok egyszerű, könnyű, tiszta kézi adagolására

Loctite® 97001 / 98414 perisztaltikus kézi adagoló
• Flakonra szerelhető, hordozható adagoló
• Könnyen felszerelhető bármilyen 50 ml-es (98414)
vagy 250 ml-es (97001) anaerob termék flakonjára
• Adagolható mennyiség 0.01-től 0.04 ml-ig

Loctite® 97040 kézi adagolópisztoly 300 ml-es
kartusokhoz
• Kézben tartható, kézi működtetésű adagolópisztoly az
összes 300 ml-es kartushoz
• Gyors töltési lehetőség a kartusok tiszta és könnyű
cseréjéhez

Loctite® 97002 pneumatikus kézi adagolópisztoly
• Pneumatikus kézi adagolópisztoly a 300 ml-es
kartusokhoz és a 250 ml-es kinyomható tubusokhoz
• Beépített nyomásszabályozó
• Gyors működésű nyomáscsökkentő szelep a túlfolyás
csökkentéséhez

Loctite® 96001 / 97042 kézi adagolópisztoly 50 ml-es
ikerkartusokhoz
• Kézi adagolópisztoly 50 ml-es ikerkartusokhoz (96001
kézi- / 97042 pneumatikus működtetésű)
• Kényelmes, költségtakarékos, minimális veszteséggel
történő adagolás
• Kompatibilis az 1:1 / 1:2 / 1:10 keverési arányú
termékekkel
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••A felhasználó nem érintkezik a termékkel és csökken a veszteség
••Kiváló kompatibilitás a Loctite® termékekkel

Loctite® 96003 / 983437 kézi adagolópisztoly
200 ml-es ikerkartusokhoz
• Kézi adagolópisztoly 200 ml-es ikerkartusokhoz (96003
kézi /983437 pneumatikus működtetésű)
• Kényelmes, költségtakarékos, minimális veszteséggel
történő adagolás
• Alkalmas az 1:1 / 1:2 keverési arányú termékekhez

Loctite® 983438 / 983439 adagolópisztoly
400 ml-es ikerkartusokhoz
• Kézi adagolópisztoly a 400 ml-es ikerkartusokhoz
(983438 kézi / 983439 pneumatikus működtetésű)
• Kényelmes, költségtakarékos, minimális veszteséggel
történő adagolás
• Alkalmas az 1:1 / 1:2 keverési arányú termékekhez

Loctite® 1047326 akkumulátoros működtetésű
adagolópisztoly 300 ml-es kartusokhoz
• Nagy viszkozitású termékek adagolására is alkalmas
adagolóeszköz
• Működtetése újratölthető akkumulátorokkal történik,
egyszeri feltöltéssel 80 kartus kiadagolására alkalmas

Loctite® 98548 asztali perisztaltikus adagoló
• Alacsony viszkozitású, nem tixotróp termékekhez
• Pontos, jól ellenőrizhető térfogat szerinti adagolás
• Felhasználható kézi, vagy félautomata adagoláshoz
• Nem igényel sűrített levegőt a működtetése
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Adagolóeszközök

Loctite® 98666 fecskendős adagoló berendezés
• Analóg nyomás-, digitális időbeállítás
• Különféle - víztől a pasztaszerűig - viszkozitású
termékek pontos adagolása
• Idővezérelt módban nagyon pontos cseppenkénti,
folyamatos üzemmódban pedig vonalban történő
adagolás
• Az összes 10 ml-es és 30 ml-es fecskendős termékhez

Loctite® 97009 / 97121 / 97201
integrált félautomata adagolórendszer
• Egy egységbe épített terméktartály és vezérlőegység
• Digitális idővezérlés, ciklus vége és tartály üres jelzés
kiadása
• Szorítószeleppel alkalmazható kézi adagolóval - kézi
vagy lábkapcsolóval vezérelve -, valamint fix beépítéssel,
félautomata üzemmódban is.
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Loctite® adagolási megoldások
A Loctite® termékeket sokféle ragasztási, rögzítési, menet- és felülettömítési
feladatra alkalmazzák. A felhasználások egy részénél a ragasztó- és
tömítőanyagokat kézi adagolással kell a flakonból vagy a kartusból a felületre
felvinni, más esetekben még pontosabb kézi, vagy félautomata adagolás
szükséges.
Ezekhez a követelményekhez a Henkel speciális adagoló rendszereket
fejlesztett ki, melyekkel a Loctite® termékek gyors, tiszta, pontos és
gazdaságos felvitele biztosítható. A Henkel adagolórendszerek lehetővé teszik
a felhasználók számára a ragasztó- és tömítőanyagok csepp, csík vagy gyűrű
alakban történő felvitelét, kijuttatását.
A Henkel a Loctite® adagoló berendezések teljes moduláris skáláját kínálja,
az egyszerű kézi adagolótól a teljesen automata adagoló berendezésekig,
beleértve az áramlásellenőrző monitorokat és a termék érzékelőket is. A
felhasználási körülményeknek megfelelő UV-kikeményítő rendszerek (izzótól
az alagútig) is szerepelnek a kínálatban.
A standard adagolókészülékeken kívül a Henkel szükség esetén a fogyasztók
egyedi alkalmazási igényeinek megfelelő adagoló berendezések tervezését
és megépítését is vállalja. Ilyen például x-/y-mozgató asztal beépítése az
automata termelési folyamatba. Automata és egyedi adagolóeszközök külön
kérésre.
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Adagolóeszközök

11/2“ Hajlékony polipropilén (PPF) csőben végződő adagolótűkészlet, spirálmenetes csatlakozás
Termék

Cikkszám: (50 darab)

IDH szám

97229

142640

97230

142641

97231

142642

97232

142643

11/4“ Kúpos polipropilén (PPC) fúvókában végződő adagolótűkészlet, spirálmenetes csatlakozás
Termék

Cikkszám: (50 darab)

IDH szám

97221

88660

97222

88661

97223

88662

97224

88663

1/2“ Rozsdamentes acélból (SSS) készült adagolótű-készlet
precíziós alkalmazásokhoz, spirálmenetes csatlakozás
Termék
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Cikkszám: (50 darab)

IDH szám

97225

88664

97226

88665

97227

88666

97228

88667

Szín

Fúvóka átmérő

Belső átmérő, mm

Borostyán

15

1.37

Zöld

18

0.84

Rózsaszín

20

0.61

Piros

25

0.25

Szín

Fúvóka átmérő

Belső átmérő, mm

Szürke

16

1.19

Zöld

18

0.84

Rózsaszín

20

0.61

Kék

22

0.41

Szín

Fúvóka átmérő

Belső átmérő, mm

Borostyán

15

1.37

Zöld

18

0.84

Rózsaszín

20

0.61

Piros

25

0.25
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Adagolóeszközök

További adagolótűk és kiegészítő egységek
Termék
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Cikkszám

IDH szám

97216

303605

97233

88672

97238

1146079

97248

218275

97262

218288

97290

397462

97511

530835

984569

478562

984570

478563

K1003100

88805

K1003200

142674

98463

720221

Megnevezés

10 db-os induló adagolótű-készlet

Luer-Lok® Adapter készlet, 20 Luer-Lok® és 5 adapter
Adagolótű, rozsdamentes acél – PTFE bevonattal (SSTL),
25 mm hosszú (50 darab)
Luer-Lok® zárókupak (50 darab)

Adagolótű kiválasztási csomag: minden fajta adagolótűből 2 db-ot tartalmaz

Teljesen műanyag precíziós adagolótű, 20 mm hosszú (50 darab)
3-as csővég – segít megszüntetni a buborékképződést anaerob felülettömítők
adagolása esetén (10 db/csomag)
Négyzet keresztmetszetű keverőszár az 50 ml-es termékekhez, 10 db
Statikus keverés SQ 5.3-24
Négyzet keresztmetszetű keverőszár a 200 / 400 ml-es termékekhez, 10 db.
Statikus keverés SQ 7.5-24
Alakítható adagoló végződés, 21 mm hosszú/ 0,5 mm (50 darab)

Alakítható adagoló végződés, 12 mm hosszú / 2 mm, (50 darab)

Keverőszár, 50 ml 3030, csak a 10:1 S-kartusokhoz (10 darab)
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Karbantartási bemutató

A Karbantartási bemutató egy gyakorlati képzési program,
melynek célja a Loctite® termékek alkalmazásának bemutatása a
karbantartás, sürgősségi és az általános javítás során.
Ez a program biztosítja az ismereteket, eszközöket és a
szaktudást a következők megvalósításához:
• Megbízhatóság növelése
• Biztonság növelése
• Idő megtakarítás
• Különféle folyadék veszteségek csökkentése (víz, olaj)
• Energia költségek csökkentése

Karbantartási bemutatók főbb jellemzői:
• Az üzem előzetes felmérése
• Gyakorlati termékbemutató, képzés
• Minden szakterület bemutatása
• Helyszíni bemutató
• A képzés során felhasznált termékek biztosítása
• A leggyakoribb meghibásodási okok áttekintése, megelőzés
• Hagyományos 2 órás gyakorlati bemutató, előzetes üzemlátogatás és
egyeztetés után a helyi igényeknek megfelelően
• Helyszíni nyomon követés
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A következő felhasználási területekre kínálunk képzési modulokat:
Hagyományos képzés - megbízhatóság növelése
Csavarrögzítés

Felülettömítés

Cső- és menettömítés

Rögzítés

Karbantartási megoldások képzés
Fémfelületek felújítása

Ragasztás

Kenés

Rugalmas tömítés és
ragasztás

Felület előkészítés és korrózióvédelem

További képzések
Tisztítás
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Szivattyúk
••Segítenek megelőzni a költséges leállásokat
••Megnövelik a megbízhatóságot és a teljesítményt
••Bármilyen méretű, alakú tömítés készítése

Készítsen bármilyen méretű/alakú tömítést
Loctite® 518 felülettömítővel.

Előzze meg a berágódást és korróziót, használjon a
csapágyak rögzítésére Loctite® 641 rögzítőt.

Előzze meg a szerkezeti
csavarok korrózióját és
berágódását
Loctite® 8023 tengeri
minősítésű berágódásgátló
alkalmazásával.

Előzze meg a reteszhorony kopását
Loctite® 243 csavarrögzítő használatával,
vagy javítsa ki a kopott reteszhornyot
Loctite® 660 rögzítővel.

Rögzítse az olajtömítéseket a házba és előzze meg
a szivárgást a tömítés és a ház között, használjon
Loctite® 243 vagy Loctite® 248 csavarrögzítőt.
Tömítse a menetes csatlakozásokat Loctite® 577
vagy Loctite® 572 menettömítővel.

88

••Menettömítés alacsony hőmérsékleten
••A korrózió és a berágódások megelőzése

A szivattyúházak és a járókerekek a szivattyúk mechanikai sérülésnek, korróziónak,
kavitációnak, kopásnak leginkább kitett részei. Az összes ilyen jellegű sérülés gazdaságosan és
eredményesen javítható a Loctite® termékeivel.

Védje a szivattyút a vegyi anyagoktól és az eróziótól
Loctite® Nordbak® 7221 vegyileg ellenálló
bevonattal.

Állítsa helyre és védje az elhasználódott csigavonalat
Loctite® Nordbak® 7218 kopásálló bevonattal és/
vagy Loctite® Nordbak® 7227 vagy 7228 ecsetelhető
kerámiával.

Előzze meg a tömszelence anyáinak korrózióját
és berágódását, valamint a járókerék berágódását
a tengelyen Loctite® 8023 tengeri minősítésű
berágódásgátlóval.

Tömítse és védje a menetes csatlakozásokat
Loctite® 572 menettömítővel.

Előzze meg az összekötő csavarok korrózióját és
meglazulását Loctite® 243 közepes szilárdságú
csavarrögzítővel.
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Centrifugák
••Segítenek megelőzni a költséges leállásokat
••Megnövelik a megbízhatóságot és a teljesítményt
••Bármilyen méretű, alakú tömítés készítése

Az ipari centrifugák, melyeket különféle anyagok szétválasztására, mosására, tisztítására,
kivonására alkalmaznak, igen nagy terhelésnek és elhasználódásnak vannak kitéve. A
Loctite® és Teroson termékek segítenek megnövelni ezen berendezések élettartamát,
miközben a karbantartási költségeket alacsonyan tartják.
Vonja be a dob belső felületét Loctite® Nordbak®
7221 vegyileg ellenálló bevonattal vagy Loctite®
Nordbak® szórható kerámiával.

Előzze meg a ház összeszorító csavarjainak
meglazulását, korrózióját, biztosítva ezzel a
felülettömítés megbízhatóságát, használjon
Loctite® 243 vagy Loctite® 248 közepes
szilárdságú csavarrögzítőt.

Előzze meg az illesztőcsapok
korrózióját és berágódását
Loctite® 8009 nagyteljesítményű
berágódásgátló alkalmazásával.

Vonja be a szállítóberendezés
felületét, vagy javítsa ki a
sérült kerámia vagy wolfram
karbid élbevonatot Loctite®
Nordbak® 7227/7228
ecsetelhető kerámiával.
Ragassza az anyagterelő
vagy más elemeket Loctite®
Hysol® 9492 nagy hőállóságú
– univerzális felhasználási célú
epoxival a centrifugaház belső
falához.
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Tömítse a karimák, peremek felületét
Loctite® 128068 felülettömítő termékkel.

••Menettömítés alacsony hőmérsékleten
••A korrózió és a berágódások megelőzése

Ragassza a szinterezett wolfram karbid hüvelyeket a dob
végénél levő radiális furatokba Loctite® Nordbak® 7228
ecsetelhető kerámiával. Védje az összesűrűsödött szilárd
anyag eltávozására szolgáló hüvelyek felületét Loctite®
Nordbak® 7219 nagy ütésállósággal rendelkező
kopásálló bevonattal.

Vonja be a centrifuga házat belülről
teljesen Loctite® Nordbak®
szórható kerámiával, hogy
megvédje a korróziótól.
Vonja be Loctite® Nordbak®
7219 nagy ütésállóságú kopásálló
bevonattal a további védelem
biztosítására a kopásnak és
eróziónak erősen kitett felületeket.

Használjon Teroson Terodem zajvédő
termékeket a centrifuga ékszíjhajtás házának
zajszigetelésére.

Tömítse és rögzítse a kenési
rendszer szerelvényeit,
csatlakozásait Loctite® 577
vagy Loctite® 572 menettömítő
termékkel.

Rögzítse a centrifuga tengelyének
csapágyait Loctite® 603 vagy
Loctite® 641 rögzítővel. A kopott,
elhasználódott tengelyeket javítsa
Loctite® Hysol® 3478 Superior
Metal fémtöltésű epoxival.
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Hajtóművek
••Segítenek megelőzni a költséges leállásokat
••Megnövelik a megbízhatóságot és a teljesítményt
••Bármilyen méretű, alakú tömítés készítése

A hajtóműveket úgy tervezik, hogy biztosítsák a felhasználók részére a megbízhatóságot,
pontosságot, rugalmasságot, a megfelelő teljesítmény átvitelét a modern erőátviteli
alkalmazásoknál. A Loctite® termékek biztosítják a megbízható működést és a hajtóművek
hosszú élettartamát, gyorsabbá teszik a javításokat, csökkentve az állásidőt.

Megszilárdult folyékony tömítés eltávolítása
a szétszerelt felületekről Loctite® 7200
tömítés-eltávolítóval.

Csapágyak megforgásának és
berágódásának megakadályozása
Loctite® 603 vagy Loctite® 641
rögzítővel.

A rögzítőcsavarok korróziójának,
berágódásának és kilazulásának
megakadályozása Loctite® 243
vagy Loctite® 248 közepes
szilárdságú csavarrögzítővel.
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Merev felületek tömítése
hagyományos mechanikai
tömítés nélkül Loctite® 518 vagy
Loctite® 128068 felülettömítővel.

Rögzítőcsavarok kilazulásának
megakadályozása Loctite®
2701 nagy szilárdságú
csavarrögzítővel.

••Menetek tömítése alacsony hőmérsékleten
••A korrózió és a berágódások megelőzése

Készítsen bármilyen alakú és méretű tömítést: nagy
csavarkiosztású, kevésbé merev felületekhez használja a
Loctite® 5910 felülettömítőt; merev felületekhez pedig a
Loctite® 518 felülettömítőt.

Illesztőcsapok korróziójának és berágódásának
megakadályozása Loctite® 8009 nagy teljesítményű
berágódásgátló pasztával.

Reteszhorony kopás megakadályozása Loctite® 243
csavarrögzítővel, vagy reteszhorony kopás kijavítása
Loctite® 660 rögzítővel.

Csőcsatlakozások tömítése és rögzítése
bármilyen helyzetben Loctite® 577 vagy
Loctite® 572 menettömítővel.
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Tengelyek

A legtöbb tengelyt tartalmazó konstrukció mostoha körülmények között üzemel, melyek
kopást, korróziót, elhasználódást, szivárgást okoznak. A Loctite® termékek széles skálájának
használatával rendelkezésre állnak azok a technológiák, melyekkel lecsökkenthető a költséges
állásidő, növelhető a megbízhatóság és jelentősen csökkennek az üzemeltetési költségek.
Kiegészítő termékek:
Loctite® 7063 tisztító és zsírtalanító
• Az összes javítási eljárás során használható az alkatrészek ragasztás előtti
tisztítására
Loctite® 7649 aktivátor
• Anaerob termékekkel együtt használható
• Megnöveli a kikeményedési sebességet passzív felületeken, mint pl.
rozsdamentes acél, alumínium, és más, bevonattal rendelkező fémfelületek
esetén
Loctite® 8192 szárazfilm kenőanyag, formaleválasztó
• Formaleválasztóként használható a reteszhornyok, ékhornyok
javításánál.

Megelőző karbantartás: Loctite® 243 és 248
csavarrögzítők:
• Megakadályozzák a csavarok kilazulását
• Megszüntetik a mikro-mozgásokat, melyek súrlódási
korróziót okozhatnak
• Megakadályozzák a reteszhornyok kopását
• Megakadályozzák a korróziót
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Perselyezés:
Loctite® 603, 648 és 668
rögzítők:
• Erősen kopott tengelyekhez
• Nagy terhelésű alkalmazások
esetén
• Használjon az eredeti tengely
anyagához hasonló anyagú
perselyt

Megelőző karbantartás:
Loctite® 8012 molibdén
paszta:
• Súrlódás okozta kopás
megakadályozása
• Korrózió megakadályozása

Felújítás:
Erősen kopott tengelyekhez
Loctite® Hysol® 3478 A&B
fémtöltésű epoxi:
• A kopott felület felújítása
fémtöltésű epoxival
• Munkálja a tengelyt javítás
után az eredeti (névleges)
átmérőre
Loctite® 660 rögzítő és
Loctite® 7649 aktivátor:
• Tengelyre szerelt alkatrészek ragasztása a felújított
tengelyre

Ragasztás:
Loctite® 603, 648, 660 rögzítő
termékek és Loctite® Hysol® 9466
A&B epoxi:
• Kopott vagy rosszul megmunkált
alkatrészek felújítása
javítóragasztók használatával
• A ragasztó kiválasztása függ a
kopás mértékétől
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