
Loctite® 5188
Rugalmas anaerob felülettömítő

Ragasztó-, tömítő- és felületkezelő anyagok alkotják a Henkel 
termékkínálatának meghatározó részét. A Loctite® 5188 nagy 
rugalmassággal rendelkező tömítőanyag a legújabb anaerob felülettömítő 
technológiát képviseli.
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A Loctite® 5188 termék különleges felhasználási igényeknek is megfelelő, kiváló 
tapadással és rugalmassággal rendelkező felülettömítő, mely tulajdonságait 
hő okozta öregedés után is megtartja. A gyártók és beszállító partnereik régóta 
élvezik az anaerob felülettömítő anyagok gazdasági és műszaki előnyeit. A 
Loctite® 5188 felülettömítő termék új korszakot jelent az anaerob technológiában.

Műszaki jellemzők

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

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

 A Loctite® 5188 az általános- és autóipar számos területén alkalmazható  felülettömítő termék. Jellemző felhasználási terület a megmunkált fém-fém 
felületek tömítése, például hajtóműveknél, fedeleknél, gépházaknál.

Termék típus Anaerob felülettömítő

Szín Piros, fluoreszkáló

Viszkozitás 23,000 mPa·s (tixotróp)

Nyírószilárdság acélon 7 N /mm2

Nyírószilárdság alumíniumon 8 N /mm2

Szakadási nyúlás 180 %

Különféle anyagokkal szembeni tömítő hatás

• Motorolaj Kiváló

• Víz / glikol Kiváló

• Hajtóműolaj automata váltókhoz Kiváló

Kiszerelés 2 l flakon dobozban

300 ml kartus

50 ml harmonikás tubus*

Tulajdonságok Előnyök

További adatok a műszaki adatlapon találhatóak.

*Megjegyzés: a 300 ml-es kartus adagolópisztollyal 
alkalmazható

Loctite® 5188
Rugalmas anaerob felülettömítő

Kiváló rugalmasság hő hatására történő öregedés után is Nagy igénybevételnek kitett karimák esetében kiegyenlíti a mikro-
mozgásokat

Kiváló tapadás fémeken, különösen alumíniumon Lehetővé teszi kis tömegű (könnyűfém) karimás kötések kialakítását

Biztosítja fém a fémen karimás csatlakozások kialakítását Ellenőrizhető a tűrésekből adódó méretlánc

Azonnali tömítés kis nyomással szemben Azonnali gyártósori nyomáspróba lehetősége

A megkötött termék kiváló vegyszerállósággal rendelkezik Alkalmas olajjal és hűtőközegekkel szembeni tömítésekhez

A megkötött termék kiváló hőállósággal rendelkezik Kiváló motorok és részegységeinek tömítésére

Nem érzékeny kisebb olajszennyeződésekre Olajjal enyhén szennyezett felületeken is alkalmazható

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