Felhasználási útmutató

Henkel Megoldások a mának – megoldások a jövőnek

Vízellátás és szennyvíztisztítás
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Rögzítő

668

•

Rögzítő

660

•

Rögzítő, stift

648
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Rozsda átalakító

7500

•
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Szilikon

5366

Superior metal

3478

Csavarrögzítő

222
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Csavarrögzítő

243

•

Csavarrögzítő

246

•

Csavarrögzítő

2701

•

Csavarrögzítő

290

Csavarrögzítő, stift

248

Menettömítő

5331

Menettömítő

542

Menettömítő

577

•

Menettömítő

572

•

Menettömítő

55

Menettömítő, stift

561

Általános tisztító

7840

Kopásálló bevonó anyag

7226
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Kopásálló bevonó anyag

7219
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Kopásálló bevonó anyag
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A Henkelnél a felhasználók képzése folyamatos, mert még a legjobb termékek is
csak akkor biztosítanak jó eredményt, ha az emberek megfelelően alkalmazzák
őket.
Felhasználóink részére üzemi termék- és karbantartási bemutatókat kínálunk,
tényleges megoldásokat nyújtva az összes karbantartási feladatra. A megoldásokkal
időt és pénzt takaríthat meg, valamint növelheti berendezései megbízhatóságát.
Amennyiben szeretne ilyen bemutatót, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
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A Henkel termékeivel kapcsolatos további információkért, letölthető katalógusokért
és műszaki adatalapokért kérjük, látogasson el a www.loctite.hu honlapra.
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Felhasználás

Termék szám

Anaerob aktivátor

7649

Tömítés eltávolító

7200

Anti Seize C5A

8007 / 8008 / 8065

Tengerészeti Anti Seize

8023

Ecsetelhető kerámia

7227

Ecsetelhető kerámia, fehér

7228

Lánc kenőanyag

8101

Vegyszerálló bevonat

7221
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Tisztító

7063

•
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Sérült beton javítása

Kiváló tulajdonságú kvarc

•

Sérült beton javítása

Magna-Crete™

Pillanatragasztó

401

•

Pillanatragasztó

4860

•

Pillanatragasztó

480

•

Pillanatragasztó gumihoz

406

•

Epoxi ragasztó

3430

Epoxi ragasztó, réskitöltés

3450

Epoxi, gyúrható rúd

3463

Fagyasztó csavarlazító

8040

Felülettömítő

518
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Felülettömítő / gyors

5910
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Felülettömítő stift
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Kéztisztító
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Továbbképzések és termékbemutatók – A Henkel legfontosabb termékei

•
•

karbantartás

638

Általános

Rögzítő

A Henkel innovatív technológiákon és modern elméleteken alapuló kiváló
termékeivel nemcsak korszerű megoldásokat kínál a felhasználók problémáira,
annál sokkal többet nyújt.
Kibővítve a beszállítói feladatokat segít a felhasználóknak az adott problémára a
legmegfelelőbb biztonságos, megbízható megoldást kiválasztani.

meghajtásuk

•

Centrifugák és

620

•

•

csőhálózatok

Rögzítő

•

•

tárgyak és

8105

Korszerű megoldások találkoznak a felhasználók igényeivel

•

Földalatti

Ásványi kenőzsír

•

Derítők

3472

Homokfogó

Fémtöltésű epoxi

•

Szállítócsiga

3475

Megoldások az ipari berendezések javítására, felújítására
és védelmére

Rácsos szűrő

Fémtöltésű epoxi

A Henkel piacvezető vállalatként komplett megoldásokat kínál a gyártás, az ipari
karbantartás és a gépjármű javítás során felmerülő problémákra. Ezért választják
a felhasználók a Henkel termékeit más vállalatok termékeivel szemben. A Henkel
termékeinek felhasználói élvezik a vállalat több évtizedes gyártási tapasztalatát, a
folyamatos innovációt és az ezzel párhuzamosan nyújtott szolgáltatásokat.

Fogadó
műtárgyak

Termékszám

Információk az útmutatóban található termékekről

karbantartás

Felhasználás

Általános

meghajtásuk

Centrifugák és

csőhálózatok

tárgyak és

Földalatti

Derítők

Homokfogó

Szállítócsiga

Rácsos szűrő

műtárgyak

Fogadó

Információk az útmutatóban található termékekről

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák
Loctite Divízió
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc utca 6.
Telefon: (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www. loctite.hu

Felelős gondoskodás
A Henkel erőfeszítéseket tesz a felhasználó- és környezetbarát termékek
gyártásáért. A csökkentett anyagfelhasználás a meghosszabbított
berendezés élettartammal együtt ökológiai és gazdasági előnyöket biztosít
a felhasználóknak.
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Kéztisztító

7855

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

Nagyteljesítményű kenőzsír

8102

Javítókészlet

O-gyűrű készlet

•

® designates trademarks of Henkel KGaA or its affiliates, registered in
Germany and elsewhere. © Henkel KGaA 2007

Fémtöltésű epoxi

3479
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Loctite megoldások a vízellátás és szennyvíztisztítás során

A Henkelnél tudjuk, mit jelent az üzemi karbantartás fogalma, ismerjük a problémákat, melyekkel
naponta találkozik a berendezések biztonságos, tartós és megbízható üzemének biztosítása során.
A Henkel mérnökei a Loctite® termékek felhasználásával segítenek kijavítani, megvédeni és
meghosszabbítani a berendezések élettartamát.
A szennyvíztisztítással foglalkozó mérnökök tudják, mennyire fontos a berendezések megbízható
üzeme, kiszámíthatósága. A feladatuk az üzem működésének biztosítása napi 24 órában, hetente
7 napon keresztül, megállás nélkül. Függetlenül attól, hogy a tisztító rész- vagy teljes kapacitással
üzemel, a szennyvíz sohasem áll meg. A Henkel a Loctite® termékek széles skáláját kínálja, a
sérült beton javítására alkalmas termékektől a szivattyúk, hajtóművek, centrifugák élettartamának
meghosszabbítására alkalmas termékekig. Karbantartási és javítási bemutatókat szervez a
szennyvíztisztító üzemek szakemberei részére, hogy segítse a berendezések karbantartását és
javítását a folyamatos üzem biztosítása érdekében.
Az útmutató néhány Loctite® termék szennyvíztisztító üzemi felhasználási példájának bemutatásával
ad képet arról, mire alkalmasak a termékeink. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba
műszaki szaktanácsadóinkkal.

Elkötelezettségeink a szennyvíztisztító üzemekkel kapcsolatosan:
••

Ajánlott karbantartási program az üzemek részére

••

Gyakorlati termék felhasználási tanácsadás és technológiai
segítségnyújtás

••
••

Üzemi termék- és karbantartási bemutatók
Speciális karbantartási útmutató az ipari hajtóművekhez, centrifugákhoz,
szivattyúkhoz és tengelyekhez

••
••

Karbantartási megoldások - útmutató
Országos értékesítési hálózat

Rácsos szűrők

Fogadó műtárgyak

Csővezeték rendszerek

Derítők

Megtakarítási lehetőségek a centrifugák javításánál

Az áramlás szabályozó mechanizmusok

A folyamatos szűrés során a kisebb-

A berendezések folyamatos üzeme olyan

A csővezeték rendszerek szivárgása

Kihívás:

és a fogadó műtárgyak felújíthatók és

nagyobb hordalék szemcsék a rácsos

alkatrészek sérülését is okozza, ezáltal

nagyon költséges lehet, csökkentheti az

A centrifuga a szennyvíztisztító üzem egyik legfontosabb berendezése.

megvédhetők a korrózió és az erózió által

szűrő sérülését, alkatrészeinek korrózióját

javítást, felújítást igényelve, melyek

üzem gazdaságosságát az elkerülhető

Az ipari termelésből vagy az előkészített kommunális szennyvízből

okozott sérülésektől. A Loctite®

okozhatják. Ráadásul az állandóan

nincsenek kitéve vibrációnak.

és magas energiaköltségek növelésével.

származó iszap víztelenítésére használják a centrifugákat.

kopásálló bevonó anyagok és az

jelenlevő magas páratartalom az

ecsetelhető kerámiák segítségével

alkatrészek korróziójához, károsodásához

Feladat: A derítők folyamatos üzeme

alkalmazása megelőzi a szivárgásokat és

Feladat: A dekanter centrifugáknál a dob és a csiga állandó koptató

felújíthatók a kopott alkatrészek,

vezethet.

során számos rögzítés meglazul,

költségtakarékos.

hatásnak és vegyi anyagok támadásának van kitéve, és bizonyosan fel

sima, korrózióálló bevonatot képezve

Az anaerob menettömítő termékek

ismétlődő leállásokat igényelve a menetes

felületükön.

kell újítani minden szervizciklusban.

Feladat: A korrodált alkatrészek és a

kötések meghúzása és az elhasználódott

Feladat: A költséges szivárgások

sérült szűrők hosszabb karbantartási

felületek felújítása.

sérülést okozhatnak az üzemben, magas

Feladat: kopott, korrodált, sérült

időhöz vezethetnek és csökkentik a

tisztítási és javítási anyagköltséggel

alkatrészek kevésbé hatékonyak,

berendezés élettartamát.

járnak. A sűrített levegő ellátó rendszer

szivárgáshoz és további meghibásodáshoz

szivárgása nagyon költséges a megnö-

vezethetnek.

vekedett energia felhasználás miatt.

Megoldás:
Vonja be a belépő zónánál a dob külső felületét Loctite ® Nordbak ®
vegyszerálló bevonó anyaggal. A dob azon részeinél, ahol a vegyi hatás
erózióval és abrázióval együtt jelentkezik, mint a dob belső felülete vagy a

Javítás előtt

teljes csigafelület, Loctite kopásálló bevonattal történő helyreállítás után az
alkatrészeket eredeti méretre kell megmunkálni, majd Loctite ® Nordbak ®

Megoldás: Pillangószelep kopott, elhasználódott felületének bevonása

Megoldás: Loctite csavarrögzítő és rögzítő termékek használatával

Megoldás: Loctite 243 közepes szilárdságú és Loctite 290 kapilláraktív

Megoldás: A rögzítések kilazulása megelőzhető Loctite 243 olajtűrő

szemcseszórás után vékony réteg Loctite® 7228 ecsetelhető kerámiával. A

megelőzhető a menetes kötések korróziója, növelhető a megbízhatóság,

csavarrögzítő alkalmazása a vibráció okozta kilazulások megelőzésére és a

csavarrögzítő alkalmazásával. A költséges szivárgások a hidraulika és

kopott, korrodált éleket ezután Loctite® Nordbak 7222 kopásálló epoxigyantával

csökkenthető az állásidő. Továbbá a rácsos szűrő alkatrészei bevonhatók

csavarlazulások által okozott drága állásidő elkerülésére. Loctite® rögzítők

pneumatika rendszerben megszüntethetőek Loctite® 542 menettömítő

kijavították, újraformázták, majd következett a felület teljes bevonása Loctite

Loctite ecsetelhető kerámiával a felületi sérülések kijavítása és az eltömődés

alkalmazása a derítőknél és abráziónak kitett részegységeknél szintén

alkalmazásával.

7227 ecsetelhető (szürke) kerámiával.

megelőzése érdekében.

megnöveli a berendezések élettartamát.

Előnyök: A felújítás eredményeként a pillangószelep egy napon belül

Előnyök: A rácsos szűrő élettartama megnő és korrózió elleni védelemmel

Előnyök: A berendezés élettartama megnő.

üzemképes lett, lecsökkentve a további állásidőt.

rendelkezik. Ezek hatására üzembiztosabb berendezést kapunk.

®

®

®

®

®

®

7227 /7228 ecsetelhető fekete / fehér kerámiával kell bevonni.

Előnyök: költség csökkenés
Alkatrész költségek csökkentése a dob és a csiga felújításával, élettartamának megnövelésével. Felújítás után az alkatrészek ellenállnak a vegyi

Előnyök: Csökkent energia költségek és a csővezeték rendszer

hatásoknak és a kopásnak.

megbízhatóságának növelése

A dob mindenkori állapotától függően a tényleges megtakarítás 40%
és 75% közötti lehet a dob és a csiga felületének Loctite® Nordbak®
polimer kompozitokkal történő felújítása során, az alkatrészek cseréjéhez
viszonyítva.

Általános karbantartás

Homokfogó medencék

A dob és a csiga felújításának jellemző lépései: tisztítás, érdesítés
homokszórással, polimer kompozitok felvitele, alkatrészek cseréje, (pl.
csapágyak) kiegyensúlyozás és a centrifuga összeszerelése.

A homokfogó medencék keverőlapátjai folyamatos koptatóhatásnak vannak

A korróziónak, magas hőmérsékletnek, vibrációnak,

kitéve a tisztítatlan szennyvízben levő hordalékanyagoknak köszönhetően,

ütésszerű igénybevételnek kitett berendezések folyamatos

mely a lapátok elhasználódását okozza. Másik probléma a zsír lerakódása

karbantartást igényelnek.

a keverőszáron és a lapátokon. Ezek a hatások megelőzhetők a Loctite

A csavarok és anyák a rázkódástól meglazulnak; a

ecsetelhető kerámiák alkalmazásával. A sima, alacsony súrlódású felület ellenáll

hidraulikus és pneumatikus rendszerek szivárognak; a

a kopásnak és zsírok lerakódásának.

csapágyak tönkremennek; berendezések hibásodnak meg
költséges javítást és még költségesebb állásidőt okozva.

Feladat: A koptató hatású szemcsék hatására sérül a járókerék és a szivattyúház. A lapátokra zsír rakódik, a hordalékok koptatják a keverő szerkezetet.

Megoldás: A Loctite® ecsetelhető kerámia megvédi a szivattyú alkatrészeit és
a homokfogó medence keverőjét a koptató részecskék által okozott hatásoktól,
sérülésektől.

Előnyök: Az alkatrészek tovább használhatók, és jobban ellenállnak a
mechanikai hatásoknak, mint a felújítás előtt.

Innovatív megoldások: A Loctite termékek használatával a szennyvíztisztító
telepeken üzemelő berendezések karbantartása során költségmegtakarítást
érhet el, minimálisra csökkentve a váratlan meghibásodások miatti leállásokat,
megnövelve a berendezések megbízhatóságát. Termékeink használata segít
helyreállítani a sérült alkatrészek felületét, és a berendezések gyorsan,
megfelelő módon, hatékonyan karbantarthatók. Kérjük, válasszon termékeinkből
a Karbantartási megoldások című termékismertetőnk alapján.

Javítás után

