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Údaje sú uvedené len ako referencia. Ak potrebujete pomoc a odporúčanie vzhľadom na špecifikácie týchto produktov, kontaktujte miestnu skupinu technickej 
podpory spoločnosti Henkel.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
General Industry
Záhradnícka 91 
SK - 820 09 Bratislava
Tel: 00421 2 502 46 404
Fax: 00421 2 502 46 405
www.loctite.sk

Výberový katalóg produktov
Priemyselné lepidlá, tesniace materiály  
a riešenia pre úpravu povrchov 
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Recept na účinné 
čistenie

Inovačná technológia na 
predúpravu povrchu a pre 
zlepšenie Vášho  
výrobného procesu

Vysokovýkonné technické  
lepidlá a tesniace materiály

Moderné riešenia pre 
pružné lepenie  
a utesňovanie

Henkel

Partner 

• Skúsení technickí a obchodní  
zástupcovia sú nepretržite k dispozícii

• Rozsiahla technická podpora a certifikované 
skúšobné metódy zabezpečujú tie najúčinnejšie 
a najspoľahlivejšie riešenia 

• Moderné školiace programy prispôsobené 
Vašim špecifickým potrebám Vám pomôžu stať 
sa odborníkmi

• Silná distribučná sieť prináša náš kompletný  
rad výrobkov do blízkosti Vašej prevádzky 
a zabezpečuje vysokú úroveň celosvetovej 
dostupnosti produktov 

• Identifikujte potenciálne úspory nákladov a 
zlepšenia procesov pre Vaše prevádzky

Ak chcete dnes vytvoriť pridanú hodnotu, vynikajúce portfólio produktov skrátka nestačí. Potrebujete partnera, 
ktorý rozumie Vášmu podnikaniu a Vašim produktom, ktorý vyvíja nové výrobné technológie, spolu s Vami optima-
lizuje Vaše procesy a navrhuje systémové riešenia šité na mieru. 

Partner, ktorý môže skutočne prispieť k dlhodobému vytváraniu hodnôt pre Vás: 
Spoločnosť Henkel – líder na svetovom trhu s lepidlami, tesniacimi materiálmi a produktami pre úpravu povrchov. 
Získajte prístup k nášmu jedinečnému a komplexnému portfóliu produktov, využite vo svoj prospech naše odborné 
znalosti a zabezpečte najvyššiu spoľahlivosť Vašich procesov. Divízia General Industry napĺňa špecifické potreby v 
priemysle a v oblasti údržby z jedného zdroja. 

Inovácia 

• Moderné riešenia pre zvýšenie Vašich inovač-
ných schopností

• Určujte nové štandardy v oblasti udržateľnosti, 
ochrany zdravia a bezpečnosti vo Vašich proce-
soch

• Vytvorte základňu pre vývoj nových  
príležitostí v oblasti dizajnu produktov

Poznámky
www.loctite-henkel.sk
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Prínos pre Váše podnikanie

Odborné 
školeniaTesnenieLepeniePredúprava 

povrchu
Priemyselné 

čistenie
Obrábanie 

kovov
Technické 

poradenstvo

Technológia

•	Prístup	ku	komplexnému	portfóliu	produktov,	
ktoré	prinášajú	dokonalý	výkon	pre	rozsiahly	
počet	aplikácií

•	Používajte	produkty,	ktoré	boli	navrhnuté	pre	spl-
nenie	špecifických	požiadaviek	vo	Vašom	odvetví

•	Dôverujte	najnovším	technológiám	a	udržateľ-
ným	produktom

Značky

•	Uprednostňované	globálne	značky	pre	vysoko-
výkonné	lepidlá,	tesniace	materiály	a	riešenia	
pre	úpravu	povrchov	v	priemyselnej	výrobe	a	v	
údržbe	

•	Značky	Loctite®,	Teroson	a	Bonderite	sú	dobre	
známe	na	celom	svete	vďaka	overenej		
spoľahlivosti	a	výkonnosti

www.loctite-henkel.sk
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Obsah

Technické aplikácie

Zaisťovanie závitov

Utesňovanie závitov

Plošné tesnenia

Upevňovanie

Lepenie

Sekundové lepidlá
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Tavné lepidlá
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38 Konštrukčné lepidlá

Konštrukčné lepidlá
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Silánom	modifikované	polyméry

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



104

106

108

110

112

128

128

130

132

133

134

114

120

96

136

84

86

90

5

Úprava povrchov a ochrana proti korózii

Úprava povrchov

Separačné prostriedky

Čistenie

Čistenie dielcov a čistenie v údržbe

Index

38 Mazanie

Mazanie a ochrana

Produkty	proti	zadieraniu

Suchý	film	a	oleje

Mazacie	tuky

Rezné	kvapaliny

Aplikačné zariadenia

Aplikačné zariadenia

Ručné	aplikačné	zariadenia

Ručné	dávkovacie	zariadenia

Poloautomatické	dávkovacie	systémy

Ručné	dávkovacie	systémy

Zariadenia	pre	vytvrdzovanie	svetlom

Výplne a nátery

Akustické nátery

Tmely s kovovou výplňou

Zmesi proti opotrebovaniu
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Zaisťovanie závitov
Zaisťovanie závitových spojov

Výhody produktov na zaisťovanie závitov Loctite® v porovnaní s tradičnými metódami zaisťovania:
•	Zabraňujú	nežiadúcemu	pohybu,	uvoľneniu,	netesnostiam	a	korózii
•	Odolávajú	vibráciám
•	Jednozložkové	-	čisto	a	ľahko	sa	aplikujú
•	Môžu	sa	používať	na	spojoch	všetkých	veľkostí	-	znižujú	náklady	na	skladovanie
•	Utesňujú	závity	-	umožňujú	rezanie	vnútorných	závitov	cez	celý	otvor

Prečo je potrebné používať produkty na zaisťovanie 
závitov Loctite®?
Výrobky	Loctite®	na	zaisťovanie	závitov	zabraňujú	somovoľnému	uvoľňovaniu	a	zaisťujú	závitové	
spoje	proti	zaťaženiu	vibráciami	a	nárazmi.	Sú	to	ľahko	tečúce	kvapaliny,	ktoré	úplne	vyplnia	
špáry	medzi	zlícovanými	závitmi.	Ak	sa	produkty	na	zaisťovanie	závitov	Loctite®		používajú	na	
zmontovanie	závitových	spojov,	trvalo	zaistia	závitové	zostavy	a	zabránia	korózii	trením	vytvore-
ním	integrálnej	zostavy.	

Produkty na zaisťovanie závitov Loctite® značne prevyšujú tradičné 
spôsoby mechanického zaistenia:
•	Mechanické	zariadenia,	napr.	závlačky,	poistné	podložky	s	jazýčkom:	používajú	sa	iba	proti	

uvoľneniu	matíc	a	skrutiek
•	Trecie	zariadenia:	pridávajú	absolútnu	pružnosť	a/alebo	zvyšujú	trenie;	nezabezpečia	však	

trvalé	zaistenie	závitov	pri	dynamických	zaťaženiach
•	Zaisťovacie	zariadenia,	ako	sú	zubové	alebo	rebrované	prírubové	skrutky,	matice	a	podložky:	

zabraňujú	samovoľnému	uvoľňovaniu,	ale	sú	drahé	a	potrebujú	väčšie	povrchy	prírubových	
podpier;	a	môžu	poškodiť	povrchy.

Produkty	na	zaisťovanie	závitov	Loctite®	sú	jednozložkové	tekuté	alebo	polotuhé	lepidlá.	Tuhnú	
pri	izbovej	teplote	na	tvrdý	tuhý	termosetový	plast,	keď	sa	aplikujú	medzi	oceľ,	hliník,	mosadz	a	
väčšinu	iných	kovových	povrchov.	Tuhnú	bez	prítomnosti	vzduchu.	Produkt	úplne	vyplní	medzery	
medzi	spojenými	závitmi	a	tým	závity	zaistí.

Zvoľte správny produkt na zaistenie závitov Loctite® pre vašu aplikáciu:

Nízka pevnosť:
Demontovateľné	pomocu	štandardného	ručného	
náradia,	vhodné	pre	nastavovacie	skrutky,	kalib-
račné	skrutky,	meracie	prístroje	a	meradlá,	pre	
veľkosť	závitov	do	M80.

Stredná pevnosť:
Demontovateľné	pomocou	ručného	náradia,	
ale	ťažšie	rozoberateľné;	vhodné	pre	obrábacie	
stroje	a	lisy,	čerpadlá	a	kompresory,	montážne	
skrutky,	prevodovky,	pre	veľkosť	závitov	do	M80.	

Vysoká pevnosť:
Veľmi	ťažko	sa	demontujú	pomocou	štandard-
ného	ručného	náradia;	pravdepodobne	si	budú	
vyžadovať	lokalizované	teplo.	Vhodné	pre	trvalé	
zostavy	na	ťažkých	zariadeniach,	závrtné	skrut-
ky,	uloženia	motorov	a	čerpadiel,	pre	veľkosť	
závitov	do	M80.

Produkty	na	zaisťovanie	závitov	Loctite®	sú	k	dispozícii	v	rôznych	viskozitách	a	pevnostiach	a	môžu	sa	použiť	pre	široký	rozsah	aplikácií.

www.loctite-henkel.sk
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S knotovým efektom: 
Veľmi	ťažko	sa	rozoberajú	pomocou	štandard-
ných	nástrojov;	pravdepodobne	si	budú	vyžado-
vať	lokalizované	teplo	na	demontáž.	Pre	dopredu	
zmontované	spoje,	prístrojové	vybavenie	alebo	
skrutky	karburátora.	

Netekuté (polotuhé): 
Tyčinky	polotuhého	produktu	na	zaisťovanie	závi-
tov	so	strednou	a	vysokou	pevnosťou	sa	môžu	
použiť	na	závity	veľkosti	do	M50.

Príprava povrchu

Správna	príprava	povrchu	je	najdôležitejším	faktorom	na	zabezpečenie	celkového	úspechu	účinnosti	
lepidla.
•	Pred	aplikáciou	produktu	závit	odmastite,	očistite	a	osušte		–	použite	Loctite®	7063	(pozri	Čistenie	

na	strane	96)
•	Ak	sú	diely	v	kontakte	s	vodnými	pracími	roztokmi	alebo	reznými	kvapalinami,	ktoré	zanechávajú	

na	povrchu	ochrannú	vrstvu,	umyte	ich	horúcou	vodou.
•	Ak	sa	produkt	aplikuje	pri	teplote	pod	5	°C,	odporúča	sa	aplikovať	Loctite®	7240	alebo	Loctite®	

7649	(pozri	Príprava	povrchu	na	strane	114)
•	Pre	zaistenie	plastových	spojov:	pozri	Sekundové	lepenie	na	stranách		30–37

Prenosné aplikačné zariadenie
Peristaltický ručný dávkovač Loctite® 98414, 50 ml balenie
Peristaltický ručný dávkovač Loctite® 97001, 250 ml balenie
Tieto	prenosné	nanášacie	zariadenia	sa	ľahko	pripevnia	na	anaerobnú	50	ml	alebo	250	ml	fľašku	
Loctite®,	čím	menia	fľašku	na	prenosný	dávkovač.	Sú	určené	na	nanášanie	pod	akýmkoľvek	uhlom	v	
kvapkách	veľkosti	od	0,01	do	0,04	ml,	bez	únikov	alebo	strát	produktov	(vhodné	pre	viskozity	až	do	
2500	mPa.s).	

Informácie o poloautomatických alebo plnoautomatických aplikačných zariadeniach, dostup-
ných ventiloch, náhradných dieloch, príslušenstve a nanášacích hrotoch si pozrite na strane  
128 alebo v samostatnej príručke pre aplikačné zariadenia Loctite®.

Poloautomatické dávkovacie zariadenie 
Loctite® 97009 / 97121 / 97201

Poloautomatické	dávkovacie	zariadenie	Loctite®	kombinuje	regulátor	a	nádržku	do	jedného	celku	pre	
ventilové	nanášanie	mnohých	produktov	na	zaisťovanie	závitov	Loctite®.	Poskytuje	digitálny	signál	
regulátora	predstihu,	vyprázdnenia	a	konca	cyklu.	Výtlačný	ventil	je	vhodný	pre	stabilný	alebo	pre-
nosný	režim.	Nádrže	sú	dostatočne	veľké,	aby	prijali	flľaše	až	do	2	kg	a	zariadenia	sa	môžu	vybaviť	
snímaním	nízkej	hladiny.

Produkty	Loctite®	sa	používajú	pre	množstvo	aplikácií	zaisťovania	závitov.	Pre	niektoré	aplikácie	je	postačujúce	nanášať	lepidlá	a	tesniace	prostriedky	
ručne	z	fľaše	alebo	z	obalu	na	povrchy,	ktoré	majú	byť	spojené.	V	iných	prípadoch	sa	však	požaduje	presnejšie	prenosné	alebo	stabilné	automatické	
nanášanie.	Dávkovacie	zariadenie	Loctite®	je	osobitne	navrhnuté	tak,	aby	bolo	nanášanie	a	používanie	našich	produktov	rýchlym,	presným,	čistým	a	
hospodárnym:

Aplikačné zariadenia

97001 / 98414

97009 / 97121 / 97201

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



8

Riešenie

Sú kovové diely už zmontované?

Praktické rady:
•	Pred	nanesením	produktu	povrchy	odmastite,	očistite	a	vysušte	–	použite	

Loctite®	7063	(pozri	Čistenie	na	strane	96)
•	Ak	sa	lepidlo	nanáša	pri	teplote	pod	5	°C,	odporúča	sa	aplikácia	s	Loctite®	7240	

alebo	Loctite®	7649	(pozri	Príprava	povrchu	na	strane			114)
•	Pre	plastový	diel	(diely)	si	pozrite	Sekundové	lepenie	na	stranách	30-37.

290 222

Áno

Stupeň knotového 
efektu

Stredný/vysoký: Nízky

Kvapalina Kvapalina

Veľkosť závitu až do M6 až do M36 až do M36 až do M36 až do M20 až do M20

Funkčná pevnosť 1 3 hod. 6 hod. 2 hod. 2 hod. 3 hod. 3 hod.

Krútiaci moment - závit M10 10 Nm 6 Nm 26 Nm 20 Nm 33 Nm 20 Nm

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +180 °C -55 až +150 °C -55 až +180 °C -55 až +150 °C

Veľkosť balenia 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml

Dávkovacie zariadenie 2 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414

1	Typická	hodnota	pri	22	°C
2		Podrobné	informácie	si	pozrite	na	stranách	128–135

Loctite® 290

•	Ideálny	pre	zaisťovanie	dopredu	
zmontovaných	spojov,	napr.	
skrutiek	prístrojov,	elektrických	
konektorov	a	nastavovacích	
skrutiek.

Loctite® 222

•	Ideálny	pre	zaisťovanie	závitov	
nastavovacích	skrutiek,	skru-
tiek	so	zapustenou	hlavou	a	
zoraďovacích	skrutiek	s	nízkou	
pevnosťou.	

•	Vhodný	pre	kovy	s	nízkou	pev-
nosťou,	ktoré	sa	počas	demon-
táže	môžu	zlomiť,	napríklad	
hliník	alebo	mosadz.

P1 NSF reg. č.: 123002

Tabuľka produktov

Zaisťovanie závitov
www.loctite-henkel.sk
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Nie

Akú pevnosť požadujete?

243

Strednú

Kvapalina

Vysokú

270

Kvapalina

2400

Kvapalina

2700

Kvapalina

Veľkosť závitu až do M6 až do M36 až do M36 až do M36 až do M20 až do M20

Funkčná pevnosť 1 3 hod. 6 hod. 2 hod. 2 hod. 3 hod. 3 hod.

Krútiaci moment - závit M10 10 Nm 6 Nm 26 Nm 20 Nm 33 Nm 20 Nm

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +180 °C -55 až +150 °C -55 až +180 °C -55 až +150 °C

Veľkosť balenia 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml

Dávkovacie zariadenie 2 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414

Loctite® 243

•	Účinný	na	všetkých	kovoch	vrá-
tane	pasívnych	podkladov	(napr.	
nehrdzavejúca	oceľ,	hliník,	
pokovované	povrchy)

•	Preukázalo	sa,	že	toleruje	slabé	
znečistenie	priemyselnými	
olejmi,	napr.	motorovými	olejmi,	
olejmi	na	zabránenie	korózie	a	
reznými	kvapalinami.

•	Zabraňuje	uvoľneniu	na	vibrujú-
cich	dieloch,	napr.	čerpadlách,	
prevodovkách	alebo	lisoch.

•	Umožňuje	demontáž	ručným	
náradím	pre	servis.

P1 NSF reg. č.: 123000

Loctite® 2400

•	Vedie	v	bezpečnosti	a	ochrane	
zdravia

•	Bez	symbolov	nebezpečenstva,	
bez	viet	o	riziku	a	bezpečnosti	

•	"Čisté"	karty	bezpečnostných	
údajov	-	žiadne	zápisy	v	častiach	
2,	3,	15	a	16	KBÚ	podľa	(ES)	č.	
1907/2006	-	ISO	11014-1

•	Vynikajúca	chemická	a	tepelná	
odolnosť	vytvrdeného	produktu

•	Používa	sa	všade	tam,	kde	sa	
požaduje	demontáž	ručným	nára-
dím	pre	servis.

Loctite® 270

•	Vhodný	pre	všetky	kovové	spoje	
vrátane	nehrdzavejúcej	ocele,	
hliníka,	pokovovaných	povrchov	
a	povlakov	bez	chrómu

•	Toleruje	slabé	znečistenie	
povrchov	priemyselnými	olejmi,	
napr.	motorovými	olejmi,	olejmi	
na	zabránenie	korózie	a	reznými	
kvapalinami.

•	Ideálny	pre	trvalé	poistné	kolíky	
na	blokoch	motorov	a	skriniach	
čerpadiel

•	Používa	sa	vtedy,	ak	sa	nepoža-
duje	pravidelná	demontáž	pre	
údržbu.

P1 NSF reg. č.: 123006

Loctite® 2700

•	Vedie	v	bezpečnosti	a	ochrane	
zdravia	pri	práci

•	Bez	symbolov	nebezpečenstva,	
bez	viet	o	riziku	a	bezpečnosti	

•	"Čisté"	karty	bezpečnostných	
údajov	-	žiadne	zápisy	v	častiach	
2,	3,	15	a	16	KBÚ	podľa	(ES)	č.	
1907/2006	-	ISO	11014-1

•	Vynikajúca	chemická	a	tepelná	
odolnosť	vytvrdeného	produktu

•	Pre	aplikácie,	kde	sa	nepožaduje	
demontáž.

NOVINKA

NOVINKA

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Chemický 
základ

Max. veľkosť 
závitu 

Rozpätie  
prevádzkovej 

teploty
Pevnosť Krútiaci 

moment  Tixotropný Viskozita v 
mPa.s

Manipulačná 
pevnosť pre 

oceľ

Manipulačná 
pevnosť 

 pre mosadz

Manipulačná 
pevnosť pre  

nehrdzavejúcu 
oceľ

Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 221

metakrylát

M12		 -55	až	+150	°C	 nízka 8,5	Nm nie 100	–	150 25	min. 20	min. 210	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 nízka	pevnosť,	nízka	viskozita,	malé	závity

Loctite® 222 M36 -55	až	+150	°C	 nízka 6	Nm áno 900	–	1.500 15	min. 8	min. 360	min.	 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 nízka	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 241 M12 -55	až	+150	°C	 stredná 11.5	Nm nie 100	–	150 35	min. 12	min. 240	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 stredná	pevnosť,	nízka	viskozita,	malé	závity

Loctite® 242 M36 -55	až	+150	°C	 stredná 11.5	Nm áno 800	–	1.600 5	min. 15	min. 20	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml stredná	pevnosť,	stredná	viskozita,	všeobecný	účel

Loctite® 243 M36 -55	až	+180	°C	 stredná 26	Nm áno 1.300	–	3.000 10	min. 5	min. 10	min.	 10	ml,	50	ml,	
250	ml stredná	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 245 M80 -55	až	+150	°C	 stredná 13	Nm áno 5.600	–	10.000 20	min. 12	min. 240	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 stredná	pevnosť,	stredná	viskozita,	veľké	závity

Tyčinka Loctite® 
248 M50		 -55	až	+150	°C	 stredná 17	Nm		 nevhodné polotuhý 5	min. – 20	min. 9	g,	19	g stredná	pevnosť,	nastavenie	polohy:	MRO/distribúcia

Loctite® 262 M36 -55	až	+150	°C	 stredná/vysoká: 22	Nm áno 1.200	–	2.400 15	min. 8	min. 180	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 stredná/vysoká	pevnosť,	všeobecný	účel

Tyčinka Loctite® 
268 M50 -55	až	+150	°C	 vysoká 17	Nm nevhodné polotuhý 5	min. – 5	min. 9	g,	19	g vysoká	pevnosť,	nastavenie	polohy:	MRO/distribúcia

Loctite® 270 M20 -55	až	+180	°C	 vysoká 33	Nm		 nie 400	–	600 10	min. 10	min. 150	min.	 10	ml,	50	ml,	
250	ml vysoká	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 271 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 26	Nm nie 400	–	600 10	min. 5	min. 15	min. 5	ml,	24	ml,	
50	ml	 vysoká	pevnosť,	nízka	viskozita

Loctite® 272 M80 -55	až	+200	°C	 vysoká 23	Nm áno 4.000	–	15.000 40	min. – –		 50	ml,	250	ml	 vysoká	pevnosť,	odolný	proti	vysokej	teplote

Loctite® 275 M80 -55	až	+150	°C	 vysoká 25	Nm áno 5.000	–	10.000 15	min. 7	min. 180	min. 50	ml,		
250	ml,	2	l	 vysoká	viskozita,	vysoká	pevnosť,	veľké	závity

Loctite® 276 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 60	Nm	 nie 380	–	620 3	min. 3	min. 5	min. 50	ml,	250	ml	 vysoká	pevnosť,	najmä	pre	niklové	povrchy

Loctite® 277 M80 -55	až	+150	°C	 vysoká 32	Nm áno 6.000	–	8.000 30	min. 25	min. 270	min. 50	ml,	250	ml	 vysoká	viskozita,	vysoká	pevnosť,	veľké	závity

Loctite® 278 M36 -55	až	+200	°C	 vysoká 42	Nm nie 2.400	–	3.600 20	min. 20	min. 60	min. 50	ml,	250	ml	 vysoká	pevnosť,	odolný	proti	vysokej	teplote

Loctite® 290 M6 -55	až	+150	°C	 stredná/vysoká: 10	Nm		 nie 20	–	55 20	min. 20	min. 60	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml stredná/vysoká	pevnosť,	stupeň	knotového	efektu

Loctite® 2400 M36 -55	až	+150	°C	 stredná 20	Nm		 áno 225	–	475 10	min. 8	min. 10	min. 50	ml,	250	ml stredná	pevnosť,	bez	obsahu	nebezpečných	látok,	čistá	KBÚ

Loctite® 2700 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 20	Nm nie 350	–	550 5	min. 4	min. 5	min. 50	ml,	250	ml vysoká	pevnosť,	bez	obsahu	nebezpečných	látok,	čistá	KBÚ

Loctite® 2701 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 38	Nm nie 500	–	900 10	min. 4	min. 25	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 vysoká	pevnosť,	najmä	pre	pochrómované	povrchy

Zaisťovanie závitov
Zoznam produktov

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Chemický 
základ

Max. veľkosť 
závitu 

Rozpätie  
prevádzkovej 

teploty
Pevnosť Krútiaci 

moment  Tixotropný Viskozita v 
mPa.s

Manipulačná 
pevnosť pre 

oceľ

Manipulačná 
pevnosť 

 pre mosadz

Manipulačná 
pevnosť pre  

nehrdzavejúcu 
oceľ

Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 221

metakrylát

M12		 -55	až	+150	°C	 nízka 8,5	Nm nie 100	–	150 25	min. 20	min. 210	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 nízka	pevnosť,	nízka	viskozita,	malé	závity

Loctite® 222 M36 -55	až	+150	°C	 nízka 6	Nm áno 900	–	1.500 15	min. 8	min. 360	min.	 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 nízka	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 241 M12 -55	až	+150	°C	 stredná 11.5	Nm nie 100	–	150 35	min. 12	min. 240	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 stredná	pevnosť,	nízka	viskozita,	malé	závity

Loctite® 242 M36 -55	až	+150	°C	 stredná 11.5	Nm áno 800	–	1.600 5	min. 15	min. 20	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml stredná	pevnosť,	stredná	viskozita,	všeobecný	účel

Loctite® 243 M36 -55	až	+180	°C	 stredná 26	Nm áno 1.300	–	3.000 10	min. 5	min. 10	min.	 10	ml,	50	ml,	
250	ml stredná	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 245 M80 -55	až	+150	°C	 stredná 13	Nm áno 5.600	–	10.000 20	min. 12	min. 240	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 stredná	pevnosť,	stredná	viskozita,	veľké	závity

Tyčinka Loctite® 
248 M50		 -55	až	+150	°C	 stredná 17	Nm		 nevhodné polotuhý 5	min. – 20	min. 9	g,	19	g stredná	pevnosť,	nastavenie	polohy:	MRO/distribúcia

Loctite® 262 M36 -55	až	+150	°C	 stredná/vysoká: 22	Nm áno 1.200	–	2.400 15	min. 8	min. 180	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 stredná/vysoká	pevnosť,	všeobecný	účel

Tyčinka Loctite® 
268 M50 -55	až	+150	°C	 vysoká 17	Nm nevhodné polotuhý 5	min. – 5	min. 9	g,	19	g vysoká	pevnosť,	nastavenie	polohy:	MRO/distribúcia

Loctite® 270 M20 -55	až	+180	°C	 vysoká 33	Nm		 nie 400	–	600 10	min. 10	min. 150	min.	 10	ml,	50	ml,	
250	ml vysoká	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 271 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 26	Nm nie 400	–	600 10	min. 5	min. 15	min. 5	ml,	24	ml,	
50	ml	 vysoká	pevnosť,	nízka	viskozita

Loctite® 272 M80 -55	až	+200	°C	 vysoká 23	Nm áno 4.000	–	15.000 40	min. – –		 50	ml,	250	ml	 vysoká	pevnosť,	odolný	proti	vysokej	teplote

Loctite® 275 M80 -55	až	+150	°C	 vysoká 25	Nm áno 5.000	–	10.000 15	min. 7	min. 180	min. 50	ml,		
250	ml,	2	l	 vysoká	viskozita,	vysoká	pevnosť,	veľké	závity

Loctite® 276 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 60	Nm	 nie 380	–	620 3	min. 3	min. 5	min. 50	ml,	250	ml	 vysoká	pevnosť,	najmä	pre	niklové	povrchy

Loctite® 277 M80 -55	až	+150	°C	 vysoká 32	Nm áno 6.000	–	8.000 30	min. 25	min. 270	min. 50	ml,	250	ml	 vysoká	viskozita,	vysoká	pevnosť,	veľké	závity

Loctite® 278 M36 -55	až	+200	°C	 vysoká 42	Nm nie 2.400	–	3.600 20	min. 20	min. 60	min. 50	ml,	250	ml	 vysoká	pevnosť,	odolný	proti	vysokej	teplote

Loctite® 290 M6 -55	až	+150	°C	 stredná/vysoká: 10	Nm		 nie 20	–	55 20	min. 20	min. 60	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml stredná/vysoká	pevnosť,	stupeň	knotového	efektu

Loctite® 2400 M36 -55	až	+150	°C	 stredná 20	Nm		 áno 225	–	475 10	min. 8	min. 10	min. 50	ml,	250	ml stredná	pevnosť,	bez	obsahu	nebezpečných	látok,	čistá	KBÚ

Loctite® 2700 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 20	Nm nie 350	–	550 5	min. 4	min. 5	min. 50	ml,	250	ml vysoká	pevnosť,	bez	obsahu	nebezpečných	látok,	čistá	KBÚ

Loctite® 2701 M20 -55	až	+150	°C	 vysoká 38	Nm nie 500	–	900 10	min. 4	min. 25	min. 10	ml,	50	ml,	
250	ml	 vysoká	pevnosť,	najmä	pre	pochrómované	povrchy

www.loctite-henkel.sk
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Utesňovanie závitov
Utesňovanie komponentov so závitmi

Prečo je potrebné používať produkty na utesňovanie 
závitov Loctite®?
Tesniaci	produkt	na	závity	Loctite®	dostupný	v	tekutej	forme	alebo	ako	tesniaca	niť	zabraňu-
je	unikaniu	plynov	a	kvapalín.	Je	určený	pre	nízkotlakové	a	vysokotlakové	aplikácie	a	vypĺňa	
priestor	medzi	dielcami	so	závitmi	a	poskytuje	okamžité	nízkotlakové	utesnenie.	Keď	úplne	
vytvrdne,	utesní	väčšinu	potrubných	systémov	na	pevnosť	v	roztrhnutí.	

Produkty na utesňovanie závitov Loctite® značne prevyšujú tradičné 
druhy tesniacich produktov:
•	Tesniace	hmoty	na	báze	rozpúšťadiel:	počas	vytvrdzovania	sa	zmršťujú,	keď	sa	vyparujú	roz-

púšťadlá.	Armatúry	sa	musia	znovu	utiahnuť,	aby	sa	minimalizovali	medzery.	Zaisťujú	zostavu	
kombináciou	trenia	a	deformácie.

•	Páska	PTFE:	maže	v	smere	pnutia,	čo	umožňuje	armatúram	uvoľniť	sa	pri	dynamických	zaťa-
ženiach	a	vedie	k	strate	zvernej	sily	a	nestesnostiam.	Dynamické	zaťaženie	môže	urýchliť	
tečenie	materiálu,	čo	spôsobí	po	určitom	čase	unikanie.		Mazací	účinok	PTFE	často	vedie	
k	nadmernému	utiahnutiu	spojov,	čo	zvyšuje	namáhanie	alebo	spôsobuje	zlomenie	dielov.	
Aplikácia	si	vyžaduje	dobré	profesionálne	zručnosti,	aby	sa	zabránilo	namáhaniu	armatúr	alebo	
odliatkov.

•	Konope	a	pasta:	pomaly	sa	aplikujú	a	vyžadujú	si	veľké	skúsenosti,	komplikovane	sa	montujú	a	
narúšajú	krútiaci	moment	potrebný	na	získanie	správneho	predpätia.	Často	si	vyžadujú	opako-
vanie	práce,	aby	sa	dosiahlo	100	%	utesnenie	zostavy.

Výhody produktov na utesňovanie závitov Loctite® v porovnaní s tradičnými druhmi tesniacich produktov:
•	Jednozložkové	-	čisto	a	ľahko	sa	aplikujú
•	Nespôsobujú	tečenie,	zmršťovanie	alebo	blokovanie	systémov
•	Môžu	sa	použiť	pre	akúkoľvek	veľkosť	potrubných	armatúr
•	Nahrádzajú	všetky	typy	páskových	a	konopných/pastových	tesniacich	produktov
•	Tesnenie	odoláva	zaťaženiu	vibráciami	a	rázmi
•	Triedy	s	viacerými	schváleniami,	napr.	tesniaca	niť	Loctite®	55:	schválenia	pre	pitnú	vodu	(KTW)	a	plyn	(DVGW)
•	Ochrana	zlícovaných	závitových	plôch	proti	korózii

Zvoľte správny produkt na utesnenie závitov Loctite® pre vašu aplikáciu:

Tesniace	produkty	sa	musia	zvoliť	pre	spoľahlivý,	dlhodobý	tesniaci	výkon.	Potrubia	musia	zostať	tesné	aj	pri	najsilnejších	vibráciách,	chemickom	
pôsobení,	tepelných	alebo	tlakových	rázoch.	Pri	výbere	tesniacich	produktov	na	závity	sú	kľúčovým	kritériom	povrchy,	ktoré	majú	byť	utesnené.	Máme	
do	činenia	s	plastovými	závitmi,	kovovými	závitmi	alebo	ich	kombináciou?	Plastové	závity	si	obvykle	vyžadujú	iný	tesniaci	produkt	ako	kovové	závity.	
Nasledujúce	vysvetlenia	by	vám	mali	pomôcť	určiť,	ktorá	technológia	by	sa	mala	vybrať	pre	každý	druh	materiálu	potrubných	armatúr.

Anaeróbny:
Technológia:	anaeróbne	produkty	na	utesnenie	závitov	Loctite®	tvrdnú	bez	prítomnosti	vzduchu	pri	
kontakte	s	kovmi,	keď	sú	uzavreté	v	závitoch	potrubných	spojov.	Oblasť	použitia:	akýkoľvek	druh	
kovových	armatúr.

www.loctite-henkel.sk
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Silikón:
Technológia: 
silikónový	produkt	na	utesnenie	závitov	Loctite®	polymerizuje	pri	izbovej	teplote	a	reaguje	s	okolitou	
vlhkosťou	(RTV	=	vulkanizovanie	pri	izbovej	teplote)	

Oblasť použitia: 
ideálny	na	použitie	na	plastovom	povrchu	závitu	alebo	na	kombinácii	plastového/kovového	povrchu.

Tesniaca niť - Loctite® 55:
Technológia: 
Tesniaca	niť	Loctite®	55	je	nevytvrdzujúca,	obalená	viacvláknová	šnúra,	ktorá	tesní	proti	vode,	plynu	
a	väčšine	priemyselných	olejov	(schválenia	pre	pitnú	vodu	(KTW)	a	plyn	(DVGW)).

Oblasť použitia: 
odporúčaná	pre	tesnenie	kovových	a	plastových	kužeľových	závitov.	Loctite®	55	umožňuje	nastave-
nia	po	montáži.

Správna	príprava	povrchu	je	najdôležitejším	faktorom	na	zabezpečenie	celkového	úspechu	účinnosti	
tesniaceho	produktu.	Bez	vhodnej	prípravy	povrchu	môžu	aplikácie	produktu	na	utesnenie	závitov	
Loctite®	zlyhať.
•	Pred	nanesením	tesniaceho	produktu	povrchy	odmastite,	očistite	a	vysušte	–	použite	Loctite®	7063	

(pozri	Čistenie	–	strana	96).
•	Ak	sa	anaeróbny	tesniaci	prostriedok	nanáša	pri	teplote	pod		5	°C,	požaduje	sa	predúprava	s	pou-

žitím	aktivátora	Loctite®	7240,	Loctite®	7471	alebo	Loctite®	7649.
•	Pre	tesniacu	niť	Loctite®	55:	dielce	očistite	s	Loctite®	7063	a	hladké	závity	zdrsnite.

Anaeróbne tesniace produkty:
Anaeróbne	tesniace	produkty	Loctite®	sa	môžu	nanášať	ručne	alebo	pomocou	automatických	alebo	
poloautomatických	zariadení.	Prebytočný	materiál	sa	môže	odstrániť.

Prenosné aplikačné zariadenie:
Peristaltická	ručná	pumpa	Loctite®	98414	so	stojanom	pre	50	ml	fľašku	Loctite®	a	peristaltická	
ručná	pumpa	Loctite®	97001	pre	250	ml	fľašku	Loctite®.	Sú	určené	na	nanášanie	pod	akýmkoľvek	
uhlom	v	kvapkách	veľkosti	od	0,01	do	0,04	ml	s	viskozitami	produktu	do	2500	mPa.s	bez	následné-
ho	odkvapkávania	alebo	plytvania	produktom.

Pneumatický zásobníkový dávkovač Loctite® 97002
Prenosné	zariadenie	pre	300	ml	náplne	a	250	ml	vytláčacie	tuby.	So	zabudovaným	regulátorom	tlaku	
a	rýchlym	poistným	ventilom.	Bez	vytečenia.		

Príprava povrchu

Aplikačné zariadenia

97001 / 98414

97002

Informácie o poloautomatických alebo plnoautomatických nanášacích zariadeniach, dostup-
ných ventiloch, náhradných dieloch, príslušenstve a nanášacích hrotoch si pozrite na strane 
128 alebo v samostatnej príručke pre aplikačné zariadenia Loctite®.

www.loctite-henkel.sk
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Sú dané dielce kovové alebo plastové?

Praktické rady:
•	Pred	nanesením	lepidla	odmastite,	očistite	a	vysušte	povrchy	–	použite	

Loctite®	7063	(pozri	Čistenie	na	strane	96)
•	Ak	sa	anaeróbny	tesniaci	produkt	(Loctite®	542,	561,	572,	577	alebo	586)	

nanáša	pri	teplote	pod	5°	C,	odporúča	sa	predúprava	s	Loctite®	7240	alebo	
Loctite®	7649	(pozri	Príprava	povrchu	na	strane	114)

Kov, plast alebo kombinácia oboch

Potrebujete urobiť polohovanie po montáži?

Tabuľka produktov

Utesňovanie závitov

Áno Nie

Tesniaca niť Gél

Loctite® 55

•	Všeobecný	účel,	produkt	na	
utesnenie	potrubí	a	armatúr	so	
závitmi	

•	Nevytvrdzuje,	okamžité,	plnotla-
kové	tesnenie

•	Pre	rýchle,	ľahké	a	spoľahlivé	
tesnenie

WRC uvedené, spĺňa BS 6920 pre 
pitnú vodu: 0808533
Schválenie DVGW/KTW pre plyn a 
pitnú vodu
Testované podľa EN 751-2 trieda 
ARp a DIN 30660, certifikované 
podľa NSF/ANSI, norma 61

Loctite® 5331

•	Ideálny	pre	použitie	na	plastových	
alebo	plastových/kovových	arma-
túrach	so	závitom	privádzajúcich	
horúcu	alebo	studenú	vodu,	napr.	
priemyselné	alebo	poľnohospo-
dárske	vodovody	z	plastu	alebo	
drenážne	systémy.

WRC uvedené, spĺňa BS 6920 pre 
pitnú vodu: 0706521
Schválenie DVGW, testované v 
súlade s EN 751-1 P1 NSF reg. č.: 
123620

55 5331Riešenie

1Podrobnejšie	informácie	si	pozrite	na	stranách	128-135

Materiály tesnených spojov Kov, plast alebo oboje Kov, plast alebo oboje Kov Kov Kov Kov

Maximálna veľkosť závitu Testované na 4" 3" 3/4" 2" 3" 3"

Odolnosť pri demontáži Nízka Nízka Stredná Vysoká Stredná Stredná

Okamžité nízkotlakové utesnenie Áno (plný tlak) Áno Nie Nie Áno Áno

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +130 °C -50 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Veľkosť balenia 50 m, 150 m niť 100 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml

Zariadenie 1 nevhodné nevhodné 97001, 98414 nevhodné 97002 97002

www.loctite-henkel.sk
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Kov

Sú závity jemné alebo hrubé?

Jemné Stredné Hrubé

Kvapalina GélGél Gél

Materiály tesnených spojov Kov, plast alebo oboje Kov, plast alebo oboje Kov Kov Kov Kov

Maximálna veľkosť závitu Testované na 4" 3" 3/4" 2" 3" 3"

Odolnosť pri demontáži Nízka Nízka Stredná Vysoká Stredná Stredná

Okamžité nízkotlakové utesnenie Áno (plný tlak) Áno Nie Nie Áno Áno

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +130 °C -50 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Veľkosť balenia 50 m, 150 m niť 100 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml

Zariadenie 1 nevhodné nevhodné 97001, 98414 nevhodné 97002 97002

Loctite® 542

•	Ideálny	pre	jemné	závity,	aké	
sa	používajú	v	hydraulických,	
pneumatických	a	všeobecných	
armatúrach

Schválenie DVGW (EN 751-1): 
NG-5146AR0855

Loctite® 586

•	Pomalé	tvrdnutie,	vysoká	pevnosť	
tesniaceho	prostriedku

•	Osobitne	vhodný	pre	medené	a	
mosadzné	armatúry

Loctite® 577

•	Tesniaci	prostriedok	na	všeobec-
né	použitie	pre	všetky	hrubé	
kovové	závity

•	Vhodný	pre	rýchle	aplikácie	pri	
nízkych	teplotách,	napr.	na	údržbu	
vonkajšieho	zariadenia

P1 NSF reg. č.: Schválenie 123001 
DVGW (EN 751-1) WRC (BS 6920): 
0711506

Loctite® 572

•	Vhodný	pre	hrubé	kovové	závity	
•	Ideálny	tam,	kde	sa	požaduje	

pomalé	vytvrdzovanie	pre	nasta-
venie	alebo	usporiadanie	armatúr

542 577586 572

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk
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Utesňovanie závitov
Zoznam produktov

*	Podrobné	informácie	si	pozrite	na	www.loctite.sk

Produkt  Chemický 
základ

Max. veľkosť 
závitu 

Rozpätie  
prevádzkovej 

teploty

Odolnosť pri 
demontáži 

Záberový 
moment  Viskozita v mPa.s Tixotropia Schválenie* Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 511 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 nízka 6	Nm 9.000	–	22.000 áno DVGW 50	ml,	250	ml,	2	l	 pre	kov,	nízka	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 5331 silikón M80/R3" -55	až	+150	°C	 nízka 1,5	Nm 50.000 áno DVGW,	WRC,	NSF 100	ml,	300	ml pre	plast	a	kov

Loctite® 542 metakrylát M80/R3/4" -55	až	+150	°C	 stredná 15	Nm 400	–	800 nie DVGW 10	ml,	50	ml,	250	ml pre	kov,	prípadne	hydraulické	potrubia

Loctite® 549 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 vysoká 20	Nm 20.000 áno – 50	ml,	250	ml	 pre	kov,	vysoká	pevnosť,	pomalé	vytvrdzovanie

Loctite® 55 viacnásobné	
vlákno	PA R4" -55	až	+130	°C	 nevhodné nevhodné niť – DVGW,	KTW,	NSF 50	m,	150	m	niť pre	plastové	a	kovové,	najmä	plynové	a	vodovodné	potrubia,	nevytvrdzuje	sa

Loctite® 567 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 nízka 1.7	Nm 280.000	–	800.000 áno UL 6	ml,	50	ml,	250	ml	 pre	kovové	hrubé	závity	s	nízkou	pevnosťou

Loctite® 572 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 stredná 7	Nm 14.400	–	28.600 áno – 50	ml,	250	ml pre	kov,	pomalé	tvrdnutie

Loctite® 577 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 stredná 11	Nm 16.000	–	33.000 áno DVGW,	NSF 50	ml,	250	ml,	2	l pre	kov,	všeobecný	účel

Loctite® 586 metakrylát M56/R2" -55	až	+150	°C	 vysoká 15	Nm 4.000	–	6.000 áno BAM 50	ml,	250	ml pre	kov,	vysoká	pevnosť,	vynikajúci	pre	mosadz

Loctite® 5772 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 stredná 11	Nm 16.000	–	33.000 áno PMUC 50	ml	 pre	kov,	najmä	pre	jadrové	elektrárne

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Chemický 
základ

Max. veľkosť 
závitu 

Rozpätie  
prevádzkovej 

teploty

Odolnosť pri 
demontáži 

Záberový 
moment  Viskozita v mPa.s Tixotropia Schválenie* Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 511 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 nízka 6	Nm 9.000	–	22.000 áno DVGW 50	ml,	250	ml,	2	l	 pre	kov,	nízka	pevnosť,	všeobecný	účel

Loctite® 5331 silikón M80/R3" -55	až	+150	°C	 nízka 1,5	Nm 50.000 áno DVGW,	WRC,	NSF 100	ml,	300	ml pre	plast	a	kov

Loctite® 542 metakrylát M80/R3/4" -55	až	+150	°C	 stredná 15	Nm 400	–	800 nie DVGW 10	ml,	50	ml,	250	ml pre	kov,	prípadne	hydraulické	potrubia

Loctite® 549 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 vysoká 20	Nm 20.000 áno – 50	ml,	250	ml	 pre	kov,	vysoká	pevnosť,	pomalé	vytvrdzovanie

Loctite® 55 viacnásobné	
vlákno	PA R4" -55	až	+130	°C	 nevhodné nevhodné niť – DVGW,	KTW,	NSF 50	m,	150	m	niť pre	plastové	a	kovové,	najmä	plynové	a	vodovodné	potrubia,	nevytvrdzuje	sa

Loctite® 567 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 nízka 1.7	Nm 280.000	–	800.000 áno UL 6	ml,	50	ml,	250	ml	 pre	kovové	hrubé	závity	s	nízkou	pevnosťou

Loctite® 572 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 stredná 7	Nm 14.400	–	28.600 áno – 50	ml,	250	ml pre	kov,	pomalé	tvrdnutie

Loctite® 577 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 stredná 11	Nm 16.000	–	33.000 áno DVGW,	NSF 50	ml,	250	ml,	2	l pre	kov,	všeobecný	účel

Loctite® 586 metakrylát M56/R2" -55	až	+150	°C	 vysoká 15	Nm 4.000	–	6.000 áno BAM 50	ml,	250	ml pre	kov,	vysoká	pevnosť,	vynikajúci	pre	mosadz

Loctite® 5772 metakrylát M80/R3" -55	až	+150	°C	 stredná 11	Nm 16.000	–	33.000 áno PMUC 50	ml	 pre	kov,	najmä	pre	jadrové	elektrárne

www.loctite-henkel.sk
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Plošné tesnenia
Tesnenie prírub

Prečo je potrebné používať produkt na plošné tesne-
nia Loctite®?
Plošné	tesnenia	sa	používajú	na	zabránenie	unikaniu	kvapalín	alebo	plynov	vytváraním	neprie-
pustných	bariér.	Pre	úspešné	plošné	tesnenie	je	potrebné,	aby	tesnenie	zostalo	neporušené	a	
tesné	počas	dlhej	doby.	Plošné	tesnenie	musí	odolávať	kvapalinám	a/alebo	plynom	a	vydržať	
prevádzkové	teploty	a	tlaky,	ktorým	bude	vystavené.	Produkty	plošných	tesnení	Loctite®	sú	
samoformovacie	plošné	tesnenia,	ktoré	poskytujú	perfektné	utesnenie	medzi	komponentami	s	
maximálnym	kontaktom	medzi	povrchmi,	čo	vylučuje	koróziu	prírubového	spoja.	Nízkotlakové	
tesnenie	sa	vytvorí	okamžite	po	montáži	s	úplným	vytvrdením	do	24	hodín,	čo	vytvorí	spoj,	ktorý	
sa	nezmršťuje,	nepopraská	ani	sa	neuvoľňuje.	

Produkty plošného tesnenia Loctite® ponúkajú oveľa vyšší výkon a 
poskytujú početné výhody oproti tradičným tesniacim metódam, ako sú 
dopredu vysekávané plošné tesnenia:

Hlavnými	príčinami	zlyhania	a	netesnosti	kompresných	tesnení	sú:	

•	Plošný	styk:	kompresné	tesnenia	neposkytujú	úplný	kontakt	medzi	povrchmi	tesnenia	a	príru-
by.	Preto	sa	vždy	vyskytnú	menšie	netesnosti	(miera	presakovania).

•	Trvalá	deformácia:	kompresné	tesnenia	povoľujú	pri	dynamických	zaťaženiach	a	ich	hrúbka	sa	
zmenšuje	s	následnou	stratou	napätia	skrutiek	v	prírubobom	spoji,	čo	vedie	k	netesnostiam.

•	Vytláčanie:	tesnenia	môžu	byť	vytlačené	spomedzi	prírub.
•	Deformácia	otvorov	pre	skrutky:	vysoké	namáhania	sú	prenášané	na	materiál	tesnenia	pod	

hlavou	skrutky,	čo	spôsobuje,	že	tesnenie	popraská,	opotrebuje	sa,	roztrhne,	alebo	sa	vytlačí.

Výhody plošných tesnení Loctite® v porovnaní s konvenčnými dopredu vysekávanými kompresnými tesneniami:
•	Jednozložkové	-	ľahko	a	čisto	sa	aplikujú
•	Nahrádzajú	konvenčné	tesnenia	-	znižujú	zásoby
•	Vypĺňajú	všetky	dutiny	
•	Nie	je	potrebné	opätovné	dotiahnutie
•	Vynikajúce	okamžité	tesnenie
•	Vysoká	odolnosť	voči	rozpúšťadlám
•	Po	úplnom	vytvrdnutí	odolávajú	vysokému	tlaku

Zvoľte správne plošné tesnenie Loctite® pre vašu aplikáciu:

Výber tesnenia ovplyvňuje mnoho faktorov. Henkel ponúka celý rad materiálov pre plošné tesnenia.

Anaeróbne produkty na tuhé príruby:
Zostávajú	tekutými,	keď	sú	vystavené	pôsobeniu	vzduchu,	ale	tvrdnú,	ak	sú	uzavreté	medzi	zlícova-
nými	prírubami.	Anaeróbne	plošné	tesnenia	Loctite®	sú	najvhodnejšie	pre	tuhé	zostavy	so	stykom	
kovu	s	kovom,	pri	ktorých	je	tesniaca	medzera	nulová	alebo	veľmi	malá.

www.loctite-henkel.sk
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Silikónové produkty na pružné príruby:
Materiály	silikónového	plošného	tesnenia	Loctite®	zahŕňajú	produkty	so	špecifickými	vlastnosťami	
vrátane	vynikajúcej	odolnosti	voči	kvapalinám	a	produktom	pre	vysoké	prevádzkové	teploty.	Sú	naj-
vhodnejšie	na	aplikácie	s	veľkými	spojovacími	medzerami	a	zostavy,	pri	ktorých	dochádza	k	pohybu	
prírub.

Plošné tesnenia Loctite®:
Plošné	tesnenia	Loctite®	sa	môžu	použiť	takmer	na	každom	type	prírub.	Nanášajú	sa	ako	kvapalné	
tesniace	produkty	na	jeden	z	povrchov	príruby	pred	zmontovaním	dielcov.	Po	zmontovaní	sa	plošné	
tesnenie	roztiahne	a	vytvrdne	medzi	prírubami	a	vyplní	medzery,	škrabance	a	nerovnosti	povrchu,	
aby	poskytlo	trvanlivé	utesnenie.	

Príprava povrchu

Nanášacie zariadenia

Komponenty	by	sa	mali	očistiť	a	zbaviť	nečistôt,	ako	je	mastiaci	tuk,	oleje,	zvyšky	plošného	tesnenia	
a	tesniaceho	prostriedku,	atď.
•	Pred	aplikáciou	tesniaceho	produktu	povrchy	odmastite,	očistite	a	vysušte	–	použite	Loctite®	7063	

(pozri	Čistenie	na	strane	96)
•	Pre	údržbu	a	opravu	odstráňte	zvyšky	starých	plochých	tesnení	pomocou	produktu	na	odstraňova-

nie	tesnení	Loctite®	7200	a	povrch	vyčistite	s	Loctite®	7063	(pozri	Čistenie	na	strane	96)
•	Ak	sa	aplikuje	anaeróbny	tesniaci	prostriedok	pri	teplote	pod	5	°C,	odporúča	sa	predúprava	s	

Loctite®	7240,	Loctite®	7471	alebo	Loctite®	7649	(pozri	Príprava	povrchu	na	strane	114)

Striekacia pištoľ
Striekacia pištoľ Loctite®	142240
•	Prenosný,	ručne	ovládaný	dávkovač	pre	všetky	štandardné	300	ml	náplne
•	Rýchly	systém	napĺňania,	ktorý	umožňuje	čisté	a	rýchle	výmeny	náplne

Striekacia pištoľ
Pneumatický náplňový dávkovač Loctite®	97002
•	Prenosné	zariadenie	pre	300	ml	náplne	a	250	ml	vytláčacie	tuby
•	Zabudovaný	regulátor	tlaku
•	Rýchle	uvoľnenie	tlaku	na	minimalizovanie	nábehu

Náplňový	dávkovač	Loctite®	je	ergonomicky	navrhnutý	pre	ručné	dávkovanie	tesniacich	prostriedkov	
Loctite®.	Či	už	ručná	alebo	pneumatická,	každá	pištoľ	je	určená	pre	jednoduché,	čisté,	prenosné	
nanášanie	plošných	tesnení	Loctite®:

142240 

97002

Informácie o poloautomatických alebo plnoautomatických nanášacích zariadeniach, dostup-
ných ventiloch, náhradných dieloch, príslušenstve a nanášacích hrotoch si pozrite na strane  
128 alebo v samostatnej príručke pre dávkovacie zariadenia Loctite®.

www.loctite-henkel.sk
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Praktické rady:
•	Odstráňte	zvyšky	starých	tesnení	pomocou	produktu	na	

odstraňovanie	tesnení	Loctite®	7200
•	Pred	nanesením	lepidla	odmastite,	očistite	a	vysušte	povr-

chy	–	použite	Loctite®	7063	(pozri	Čistenie	na	strane	96)
•	Ak	sa	anaeróbny	tesniaci	prostriedok	nanáša	pri	teplote	

pod	5	°C,	odporúča	sa	predúprava	s	Loctite®	7240	alebo	
Loctite®	7649	(pozri	Príprava	povrchu	na	strane	114)

Riešenie

Až do 0,1 mm

Pasta Pasta Gél

Kovy

Akú medzeru musí tesniaci prostriedok vyplniť?

573 574 518

Loctite® 573

Ideálny	na	tesnenie	veľkých,	
tuhých	kovových	prírub	
alebo	prírub,	ktorých	zmon-
tovanie	trvá	niekoľko	hodín.

Loctite® 574

Ideálny	pre	použitie	na	
tuhých	kovových	dieloch,	
napríklad	komponentoch	z	
liatiny	a	skriniach	čerpadiel.

Loctite® 518

Ideálny	pre	použitie	na	
tuhých	železných,	oceľových	
a	hliníkových	prírubách.
P1 NSF reg. č.: 123758

Tabuľka produktov

Plošné tesnenia

1Podrobné	informácie	si	pozrite	na	strane	
128.

Typ príruby Tuhá Tuhá Tuhá Tuhá Tuhá Pružná Pružná Pružná

Spôsob vytvrdenia Anaeróbny Anaeróbny Anaeróbny Anaeróbny Anaeróbny Vlhkosťou Vlhkosťou Vlhkosťou

Odolnosť voči oleju Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Dobrá Dobrá Vynikajúca

Odolnosť voči vode/glykolu Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Dobrá Vynikajúca Dobrá

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +200 °C -55 až +150 °C -60 až +200 °C -60 až +200 °C

Veľkosť balenia 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml náplň, 
250 ml

25 ml striekačka, 50 ml, 
300 ml náplň 50 ml, 300 ml náplň 50 ml, 250 ml, 300 ml 

náplň 40 ml tuba, 100 ml tuba 300 ml náplň 300 ml náplň

Dávkovacie zariadenie 1 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002

www.loctite-henkel.sk
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Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta

Plasty, kovy alebo kombinácia oboch

Až do 0,25 mm Väčšia ako 0,25 mm

5188 510 5926 5699 5970

Typ príruby Tuhá Tuhá Tuhá Tuhá Tuhá Pružná Pružná Pružná

Spôsob vytvrdenia Anaeróbny Anaeróbny Anaeróbny Anaeróbny Anaeróbny Vlhkosťou Vlhkosťou Vlhkosťou

Odolnosť voči oleju Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Dobrá Dobrá Vynikajúca

Odolnosť voči vode/glykolu Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Vynikajúca Dobrá Vynikajúca Dobrá

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +200 °C -55 až +150 °C -60 až +200 °C -60 až +200 °C

Veľkosť balenia 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml náplň, 
250 ml

25 ml striekačka, 50 ml, 
300 ml náplň 50 ml, 300 ml náplň 50 ml, 250 ml, 300 ml 

náplň 40 ml tuba, 100 ml tuba 300 ml náplň 300 ml náplň

Dávkovacie zariadenie 1 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002

Loctite® 5188

Ideálny	na	tesnenie	
všetkých	druhov	kovových	
prírub,	najmä	hliníkových	
prírub.	Vynikajúci	pri	nároč-
ných	aplikáciách,	vynikajúca	
chemická	odolnosť,	vysoko	
pružný.	Dokonalé	priľnutie,	
toleruje	slabé	znečistenie	
olejom	na	povrchu	príruby.

Loctite® 510

Ideálny	pre	použitie	na	
tuhých	prírubách,	kde	je	
potrebná	odolnosť	voči	
vysokej	teplote	a	chemi-
káliám.
P1 NSF reg. č.: 123007

Loctite® 5699

Ideálny	na	tesnenie	
všetkých	druhov	prírub	vrá-
tane	lisovaných	plechov,	kde	
sa	požaduje	odolnosť	voči	
glykolu.	Nelepivý	povrch	po	
10	min.
P1 NSF reg. č.: 122998

Loctite® 5970

Náhrada	korkových	a	papie-
rových	vyseknutých	plo-
chých	tesnení	a	krytov	vyra-
zených	z	plechov.	Ideálny	
na	použitie,	pri	ktorom	
dochádza	k	vibráciám	alebo	
ohýbaniu.	Môže	sa	použiť	
s	plastovými	a	lakovanými	
dielcami.	Nelepivý	povrch	
po	25	minútach.

Loctite® 5926

Viacúčelový	pružný	silikó-
nový	tesniaci	prostriedok.	
Môže	sa	použiť	na	kovo-
vých,	plastových	a	lakova-
ných	dielcoch.	Odoláva	vib-
ráciám,	tepelnej	rozťažnosti	
a	zmršťovaniu.

www.loctite-henkel.sk
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Zoznam produktov

Plošné tesnenia

Produkt  Chemický 
základ Farba

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty
Pevnosť Fluorescenčný Viskozita v mPa.s

Pevnosť v 
šmyku v  
N/mm2

Veľkosť 
špáry v mm

Čas fixácie pre 
oceľ

Čas fixácie pre 
hliník Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 510

metakrylát

ružová -55	až	+200	°C	 stredná nie 40.000	–	140.000 5 0,25 25	min. 45	min. 50	ml,	250	ml,	300	ml	
náplň pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	odolnosť	voči	vysokej	teplote

Loctite® 515 tmavofialová -55	až	+150	°C	 stredná áno 150.000	–	375.000 6 0,25 30	min. 30	min. 50	ml,	300	ml	 pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	stredná	rýchlosť	vytvrdenia

Loctite® 518 červená -55	až	+150	°C	 stredná áno 500.000	–	1.000.000 7,5 0,3 25	min. 20	min. 25	ml	striekačka,	50	ml,	
300	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	polopružné

Loctite® 5188 červená -55	až	+150	°C	 stredná áno 11.000	–	32.000 7 0,25 25	min. 10	min. 50	ml,	300	ml,	2	l pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	veľmi	pružné

Loctite® 573 zelená -55	až	+150	°C	 nízka áno 13.500	–	33.000 1,3 0,1 9	hod. 12	hod. 50	ml,	250	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	pomaly	vytvrdzujúci

Loctite® 574 oranžová -55	až	+150	°C	 stredná áno 23.000	–	35.000 8,5 0,25 15	min. 45	min. 50	ml,	160	ml	kartuša,	
250	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	všeobecný	účel

Loctite® 5203 červená -55	až	+150	°C	 veľmi	nízka áno 50.000	–	100.000 1 0,125 10	min. 20	min. 50	ml,	300	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	ľahko	demontovateľné

Loctite® 5205 červená -55	až	+150	°C	 stredná áno 30.000	–	75.000 3 0,25 25	min. 25	min. 50	ml,	300	ml		 pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	polopružné

Loctite® 128068 tmavofialová	 -55	až	+150	°C	 stredná áno 300.000	–	1.000.000 6 0,1 1	hod. 3	hod. 300	ml,	850	ml	 pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	polopružné,	veľmi	pomaly	vytvr-
dzujúci

Rýchlosť vytláčania 
v g/min.

Čas	do	vytvore-
nia	kože

Vytvrdenie 
objemom za 24 

hod.:

Loctite® 5699

silikón

sivá -60	až	+200	°C	 nízka nie 200 1,7 1 30	min. 2,5	mm 300	ml pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast,	
vynikajúci	vo	vode/glykole

Loctite® 5900 čierna -55	až	+200	°C nízka nie 20	–	50 1,2 1 15	min. 2,5	mm 300	ml tixotropná	pasta,	čierna,	vynikajúca	v	motorových	olejoch

Loctite® 5910 čierna -60	až	+200	°C	 nízka nie 300 1,2 1 40	min. 2.75	mm
50	ml	a	300	ml	kartuša,	

80	ml	tuba,	200	ml	
Rocep	plechovka

pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast

Loctite® 5920 medená -60	až	+350	°C	 nízka nie 275 1,4 1 40	min. 2,5	mm 80	ml	tuba,		
300	ml	kartuša	

pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	odolný	voči	vyso-
kej	teplote

Loctite® 5926 modrá -55	až	+200	°C	 nízka nie 550 – 1 60	min. 2,5	mm 40	ml	tuba,	100	ml	tuba pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast

Loctite® 5970 čierna -55	až	+200	°C nízka nie 40	–	80 1,5 1 25	min. 2,5	mm 300	ml	kartuša pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast

Loctite® 5980 čierna -55	až	+200	°C nízka nie 120	–	325 1,5 1 30	min. 1	mm 200	ml	Rocep	plechovka tesniaci	prostriedok	na	príruby,	čierny,	veľké	špáry,	bez	označení
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Produkt  Chemický 
základ Farba

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty
Pevnosť Fluorescenčný Viskozita v mPa.s

Pevnosť v 
šmyku v  
N/mm2

Veľkosť 
špáry v mm

Čas fixácie pre 
oceľ

Čas fixácie pre 
hliník Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 510

metakrylát

ružová -55	až	+200	°C	 stredná nie 40.000	–	140.000 5 0,25 25	min. 45	min. 50	ml,	250	ml,	300	ml	
náplň pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	odolnosť	voči	vysokej	teplote

Loctite® 515 tmavofialová -55	až	+150	°C	 stredná áno 150.000	–	375.000 6 0,25 30	min. 30	min. 50	ml,	300	ml	 pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	stredná	rýchlosť	vytvrdenia

Loctite® 518 červená -55	až	+150	°C	 stredná áno 500.000	–	1.000.000 7,5 0,3 25	min. 20	min. 25	ml	striekačka,	50	ml,	
300	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	polopružné

Loctite® 5188 červená -55	až	+150	°C	 stredná áno 11.000	–	32.000 7 0,25 25	min. 10	min. 50	ml,	300	ml,	2	l pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	veľmi	pružné

Loctite® 573 zelená -55	až	+150	°C	 nízka áno 13.500	–	33.000 1,3 0,1 9	hod. 12	hod. 50	ml,	250	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	pomaly	vytvrdzujúci

Loctite® 574 oranžová -55	až	+150	°C	 stredná áno 23.000	–	35.000 8,5 0,25 15	min. 45	min. 50	ml,	160	ml	kartuša,	
250	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	všeobecný	účel

Loctite® 5203 červená -55	až	+150	°C	 veľmi	nízka áno 50.000	–	100.000 1 0,125 10	min. 20	min. 50	ml,	300	ml pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	ľahko	demontovateľné

Loctite® 5205 červená -55	až	+150	°C	 stredná áno 30.000	–	75.000 3 0,25 25	min. 25	min. 50	ml,	300	ml		 pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	polopružné

Loctite® 128068 tmavofialová	 -55	až	+150	°C	 stredná áno 300.000	–	1.000.000 6 0,1 1	hod. 3	hod. 300	ml,	850	ml	 pre	opracované,	tuhé	kovové	príruby	-	polopružné,	veľmi	pomaly	vytvr-
dzujúci

Rýchlosť vytláčania 
v g/min.

Čas	do	vytvore-
nia	kože

Vytvrdenie 
objemom za 24 

hod.:

Loctite® 5699

silikón

sivá -60	až	+200	°C	 nízka nie 200 1,7 1 30	min. 2,5	mm 300	ml pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast,	
vynikajúci	vo	vode/glykole

Loctite® 5900 čierna -55	až	+200	°C nízka nie 20	–	50 1,2 1 15	min. 2,5	mm 300	ml tixotropná	pasta,	čierna,	vynikajúca	v	motorových	olejoch

Loctite® 5910 čierna -60	až	+200	°C	 nízka nie 300 1,2 1 40	min. 2.75	mm
50	ml	a	300	ml	kartuša,	

80	ml	tuba,	200	ml	
Rocep	plechovka

pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast

Loctite® 5920 medená -60	až	+350	°C	 nízka nie 275 1,4 1 40	min. 2,5	mm 80	ml	tuba,		
300	ml	kartuša	

pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	odolný	voči	vyso-
kej	teplote

Loctite® 5926 modrá -55	až	+200	°C	 nízka nie 550 – 1 60	min. 2,5	mm 40	ml	tuba,	100	ml	tuba pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast

Loctite® 5970 čierna -55	až	+200	°C nízka nie 40	–	80 1,5 1 25	min. 2,5	mm 300	ml	kartuša pre	pružné	príruby,	opracované	alebo	odliate	povrchy,	kov	alebo	plast

Loctite® 5980 čierna -55	až	+200	°C nízka nie 120	–	325 1,5 1 30	min. 1	mm 200	ml	Rocep	plechovka tesniaci	prostriedok	na	príruby,	čierny,	veľké	špáry,	bez	označení
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Upevňovanie
Súčiastky valcovitého tvaru 

Prečo je potrebné používať produkty na upevňovanie 
Loctite®?
Produkty na upevňovanie Loctite® zaisťujú ložiská, puzdrá a dielce valcovitého tvaru v skriniach 
alebo na hriadeľoch. Dosahujú maximálnu schopnosť prenosu zaťaženia a rovnomernú distribú-
ciu namáhania a eliminujú koróziu trením. Aplikované ako kvapalina, vytvárajú 100 % styk medzi 
zlícovanými kovovými povrchmi, eliminujú potrebu drahých náhradných dielcov, časovo náročné 
obrábanie alebo používanie mechanických metód. 
Produkty na upevňovanie Loctite® vypĺňajú vnútorný priestor medzi komponentmi a vytvrdzujú 
sa, aby vytvorili silnú a presnú zostavu.

Produkty na upevňovanie Loctite® značne prevyšujú konvenčné metódy 
montáže:
• Čapy, dielce s klinom/klinovou drážkou: majú nerovnomernú distribúciu hmotnosti, čo je nerov-

nováha, ktorá môže viesť k vibráciám pri vysokých rýchlostiach.
• Drážky a vrúbkovania: spôsobujú veľké namáhania pre "vrubový efekt", ktorý nastáva v oblasti 

klinu. Vysoké náklady na opracovanie.
• Prítlačné kruhy, lisované uloženie, uloženie lisovaním za tepla a kužeľové uloženie: pri pre-

nose krútiaceho momentu sa spoliehajú na samotné trenie, preto sú obmedzené materiálom, 
povrchmi a konštrukciou. Na dosiahnutie špecifickej zaťaže sú potrebné úzke tolerancie, čo 
vedie k vysokým výrobným nákladom. Nehybné uloženie vytvára namáhania v komponentoch, 
čo môže viesť k zlyhaniu, najmä v kombinácii s prevádzkovým namáhaním.

• Zváranie a spájkovanie: spájať sa môžu iba kompatibilné kovy, dielce sa môžu deformovať 
požadovanými vysokými teplotami. Ohrievanie môže viesť k zvyškovému napätiu a konštrukč-
nej degradácii. Demontáž môže byť tiež ťažká alebo úplne nemožná.

Výhody produktov na upevňovanie Loctite® v porovnaní s tradičnými spôsobmi montáže:
• Produkty s vysokou pevnosťou môžu niesť veľké zaťaženia
• Vypĺňajú všetky medzery, aby zabránili korózii a treniu
• 100 % kontakt - zaťaženie a namáhanie je rovnomerne rozložené pozdĺž spoja

Výhody produktov na upevňovanie v kombinácii s uložením lisovaným za tepla alebo lisovaným uložením:
• Prenos vyšších zaťažení a výkon s existujúcimi riešeniami konštrukcie a geometrie 
• Rovnaký výkon pri nižšom presahu / ľahšej konštrukcii

Kľúčové faktory, ktoré sa majú brať do úvahy pri výbere správneho produktu na upevňovanie Loctite®:

1. Veľkosť špáry medzi dielcami:
Pre špáry do 0,15 mm sa obvykle používajú produkty na upevňovanie s nízkou viskozitou (125 až 
2000 mPa.s). Pre špáry väčšie ako 0,15 mm sa musia použiť produkty na upevňovanie s vyššími 
viskozitami (>2000 mPa.s).

2. Odolnosť voči teplote:
Väčšina produktov na upevňovanie Loctite® je schopná odolávať teplotám až do 150 °C. Pre apliká-
cie, ktoré si vyžadujú odolnosť voči vyšším teplotám, vyvinula spoločnosť Henkel špeciálny sortiment 
produktov na upevňovanie, ktoré môžu vydržať až 230 °C.

www.loctite-henkel.sk
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3. Pevnosť spoja:
Vysoká pevnosť produktu na upevňovanie sa odporúča pre aplikácie, ktoré si vyžadujú stálu väzbu. 
Ak bude potrebné demontovať dielce, je lepšie použiť produkt strednej pevnosti, pretože šmyková 
pevnosť je nižšia.

4. Rýchlosť vytvrdzovania:
Mnoho výrobných aplikácií si vyžaduje produkty na upevňovanie s veľkou rýchlosťou vytvrdzovania, 
aby sa optimalizovala rýchlosť výroby. Na druhej strane si niektoré aplikácie vyžadujú pomalšie 
vytvrdzovanie, aby sa mohli urobiť nastavenia po zmontovaní dielcov. Náš sortiment produktov na 
upevňovanie Loctite® ponúka široký výber možností rýchlosti vytvrdzovania.

Komponenty by sa mali očistiť a zbaviť nečistôt, ako je mazací tuk, oleje, rezné kvapaliny, ochranné 
nátery atď.
• Pred nanesením tesniaceho produktu odmastite, očistite a vysušte povrchy – použite Loctite® 7063 

(pozri Čistenie na strane 96)
• Ak sa lepidlo nanáša pri teplote pod 5 °C, odporúča sa predúprava s aktivátorom Loctite® 7240 

alebo Loctite® 7649 (pozri Príprava povrchu na strane 114).
• Rýchlosť vytvrdzovania sa môže zvýšiť použitím aktivátora Loctite® 7649 alebo Loctite® 7240 

(pozri Príprava povrchu na strane 114).

Aplikačné zariadenia

Príprava povrchu

Produkty na upevňovanie Loctite® vyhotovené vo viacerých viskozitách, so schopnosťami vypĺňať 
špáry, charakteristikami pružnosti a pevnosti, sa môžu aplikovať pomocou automatizovaných zaria-
dení, alebo nanášať ručne.

97009 / 97121 / 97201 

97001/98414

Poloautomatické dávkovacie zariadenie
Loctite® 97009 / 97121 / 97201
Poloautomatické dávkovacie zariadenie Loctite® kombinuje regulátor a nádržku do jedného celku 
pre ventilové nanášanie mnohých produktov Loctite®. Poskytuje digitálny signál regulátora predsti-
hu, vyprázdnenia a konca cyklu.  Výtlačný ventil je vhodný pre stabilný alebo prenosný nastavovací 
režim. Nádrže sú dostatočne veľké, aby absorbovali 2 kg flľaše a zariadenia sa môžu vybaviť sníma-
ním nízkej hladiny.

Prenosné dávkovacie zariadenie
Peristaltický ručný dávkovač Loctite® 98414, 50 ml fľaška
Peristaltický ručný dávkovač Loctite® 97001, 250 ml fľaška
Tieto prenosné nanášacie zariadenia sa ľahko pripevnia na anaeróbnu 50 ml alebo 250 ml fľašku 
Loctite®, čím menia fľašku na prenosný dávkovač. Sú určené na nanášanie pod akýmkoľvek uhlom 
v kvapkách veľkosti od 0,01 do 0,04 ml, bez únikov alebo plytvania produktom (vhodné pre viskozity 
až do 2500 mPa.s).

Informácie o poloautomatických alebo plnoautomatických nanášacích zariadeniach, dostup-
ných ventiloch, náhradných dieloch, príslušenstve a nanášacích hrotoch si pozrite na strane  
128 alebo v samostatnej príručke pre aplikačné zariadenia Loctite®.

www.loctite-henkel.sk
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Tabuľka produktov

Upevňovanie

Praktické rady:
• Pred nanesením lepidla odmastite, 

očistite a vysušte povrchy – použite 
Loctite® 7063 (pozri Čistenie na 
strane 96)

• Ak sa lepidlo nanáša pri teplote pod 
5 °C, odporúča sa predúprava s 
Loctite® 7240 alebo Loctite® 7649 
(pozri Príprava povrchu na strane   
114)

• Používajte spolu s existujúcimi 
návrhmi, aby sa zvýšila ich pevnosť.

Áno

Gél KvapalinaKvapalina

Požaduje sa demontáž

až do 230 °C

Je montážny spoj veľmi voľný alebo sú jeho plochy opotrebované?

(s aktivátorom 7240)
660 641 620

Loctite® 660

• Ideálny na opravu opotrebova-
ných koaxiálnych dielcov bez 
opätovného opracovania

• Umožňuje opätovné použitie 
opotrebovaných sediel ložísk, 
klinov, drážok alebo kužeľov

• Vhodný na upevnenie vyrovnáva-
cích podložiek

P1 NSF reg. č.: 123704

Loctite® 641

• Ideálny pre dielce, ktoré si vyža-
dujú následnú demontáž, t. j. 
zaistenie polohy dielcov na hria-
deľoch a v ložiskových telesách

Loctite® 620

• Odolnosť voči vysokej teplote
• Ideálny pre upevnenie kolíkov v 

zostavách chladičov, puzdier do 
skríň čerpadiel a ložísk v automa-
tických prevodoch 

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

1  Pri izbovej teplote na oceľových spojoch
2 Podrobnejšie informácie si pozrite na 
strane 128
* Po vytvrdení teplom pri 180 °C počas 
30 min.

Riešenie

Priemerová vôľa - medzera až do 0,5 mm až do 0,1 mm až do 0,2 mm až do 0,15 mm až do 0,1 mm až do 0,25 mm až do 0,1 mm

Požadovaná pevnosť Vysoká Stredná Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká

Manipulačná pevnosť 1 15 min. 25 min. 80 min. 3 min. 24 hod. 4 min. 8 min.

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +230 °C -55 až +175 °C -55 až +175 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Veľkosť balenia 50 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml, 2 l 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml

Dávkovacie zariadenie 2 nevhodné 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



27

Kvapalina Kvapalina Kvapalina Kvapalina

Nie je potrebná žiadna demontáž

Aká prevádzková teplota sa požaduje?

až do 175 °C

Špára ≤ 0,25 mm Špára ≤ 0,1 mm

až do 150 °C

Nie

648 640 638 603

Loctite® 648

• Zvýšená teplotná odolnosť
• Ideálny na upevnenie dielcov s 

vôľou alebo presahom, t. j. pridr-
žiavacie puzdrá, ložiská, tesne-
nia, ventiátory a puzdrá

Schválenie WRC (BS 6920): 
0808532

Loctite® 640

• Pomalé vytvrdzovanie
• Ideálny na dielce s dlhšou dobou 

polohovania, napr. väčšie prie-
mery 

• Tiež pre aktívne kovy, ako sú 
mosadzné komponenty

Loctite® 603
(vylepšený Loctite® 601)

• Ideálny na upevnenie tesne ulo-
žených valcovitých dielcov

• Pre použitie na valcovitých 
tvarovkách, kde nie je možné 
dôkladné odmastenie

• Schválený pre použitie na ložis-
kách

P1 NSF reg. č.: Schválenie 
123003 WRC (BS 6920): 0910511

Loctite® 638

• Najlepšia odolnosť proti dyna-
mickýcm, axiálnym a radiálnym 
zaťaženiam

• Ideálny pre hriadele, ozubené 
kolesá, kladky a podobné valco-
vité dielce

P1 NSF reg. č.: Schválenie 
123010 DVGW (EN 751-1): 
Schválenie NG-5146AR0619 WRC 
(BS 6920): 0511518

Priemerová vôľa - medzera až do 0,5 mm až do 0,1 mm až do 0,2 mm až do 0,15 mm až do 0,1 mm až do 0,25 mm až do 0,1 mm

Požadovaná pevnosť Vysoká Stredná Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká

Manipulačná pevnosť 1 15 min. 25 min. 80 min. 3 min. 24 hod. 4 min. 8 min.

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +230 °C -55 až +175 °C -55 až +175 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Veľkosť balenia 50 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml, 2 l 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml

Dávkovacie zariadenie 2 nevhodné 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414 97001, 98414
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Upevňovanie
Zoznam produktov

* V kombinácii s aktivátorom

Produkt  Chemický 
základ Farba

Rozpätie  
prevádzkovej 

teploty

Pevnosť v 
šmyku v  
N/mm2

Tixotropia Viskozita v mPa.s Doba fixácie 
na oceľ

Maximálna  
priemerová  

vôľa
Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 601

metakrylát

zelená -55 až +150 °C > 15 nie 100 – 150 25 min. 0,1 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, nízka viskozita, malé špáry

Loctite® 603 zelená -55 až +150 °C > 22,5 nie 100 – 150 8 min. 0,1 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, tolerujúci olej

Loctite® 620 zelená -55 až +230 °C > 24,1 áno 5.000 – 12.000 80 min. 0,2 mm 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, odolnosť proti vysokej teplote

Loctite® 638 zelená -55 až +150 °C > 25 nie 2.000 – 3.000 4 min. 0,25 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, všeobecný účel

Loctite® 640 zelená -55 až +175 °C 22 nie 450 – 750 2 hod. 0,1 mm 50 ml, 250 ml, 2 l vysoká pevnosť, dobrá tepelná odolnosť, pomalé vytvrdzovanie

Loctite® 641 žltá -55 až +150 °C > 6,5 nie 400 – 800 25 min. 0,1 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml stredná pevnosť, ak sa požaduje demontáž

Loctite® 648 zelená -55 až +175 °C > 25 nie 400 – 600 3 min. 0,15 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, dobrá tepelná odolnosť

Loctite® 660 strieborná -55 až +150 °C > 17,2 áno 150.000 – 350.000 15 min. 0,5 mm* 50 ml vysoká pevnosť, vyplnenie špár pre opravu

Loctite® 661 jantárová -55 až +175 °C > 15 nie 400 – 600 4 min. 0,15 mm 50 ml, 250 ml, 1 l vysoká pevnosť, nízka viskozita, vytvrdzovanie aj UV žiarením

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Chemický 
základ Farba

Rozpätie  
prevádzkovej 

teploty

Pevnosť v 
šmyku v  
N/mm2

Tixotropia Viskozita v mPa.s Doba fixácie 
na oceľ

Maximálna  
priemerová  

vôľa
Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 601

metakrylát

zelená -55 až +150 °C > 15 nie 100 – 150 25 min. 0,1 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, nízka viskozita, malé špáry

Loctite® 603 zelená -55 až +150 °C > 22,5 nie 100 – 150 8 min. 0,1 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, tolerujúci olej

Loctite® 620 zelená -55 až +230 °C > 24,1 áno 5.000 – 12.000 80 min. 0,2 mm 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, odolnosť proti vysokej teplote

Loctite® 638 zelená -55 až +150 °C > 25 nie 2.000 – 3.000 4 min. 0,25 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, všeobecný účel

Loctite® 640 zelená -55 až +175 °C 22 nie 450 – 750 2 hod. 0,1 mm 50 ml, 250 ml, 2 l vysoká pevnosť, dobrá tepelná odolnosť, pomalé vytvrdzovanie

Loctite® 641 žltá -55 až +150 °C > 6,5 nie 400 – 800 25 min. 0,1 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml stredná pevnosť, ak sa požaduje demontáž

Loctite® 648 zelená -55 až +175 °C > 25 nie 400 – 600 3 min. 0,15 mm 10 ml, 50 ml, 250 ml vysoká pevnosť, dobrá tepelná odolnosť

Loctite® 660 strieborná -55 až +150 °C > 17,2 áno 150.000 – 350.000 15 min. 0,5 mm* 50 ml vysoká pevnosť, vyplnenie špár pre opravu

Loctite® 661 jantárová -55 až +175 °C > 15 nie 400 – 600 4 min. 0,15 mm 50 ml, 250 ml, 1 l vysoká pevnosť, nízka viskozita, vytvrdzovanie aj UV žiarením
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Sekundové lepidlá
Pre malé až stredne veľké dielce

Výber správneho sekundového lepidla Loctite®:

Sekundové lepidlá Loctite® prichádzajú vo viacerých typoch optimalizovaných pre špecifické požiadavky aplikácie, napr. dielce, ktoré majú byť zlepené, 
zaťaženia, ktorým majú odolávať, geometria spoja , parametre procesu atď. 
Nasledujúce vysvetlenia by vám mali pomôcť určiť, ktorá technológia je najvhodnejšia pre konkrétnu aplikáciu. 

Prečo je potrebné používať sekundové lepidlo Loctite®?
Sekundové lepidlá alebo kyanoakryláty tuhnú veľmi rýchlo, keď sú uzavreté medzi povrchmi. 
Povrchová vlhkosť na podkladoch spúšťa reakciu tuhnutia, ktorá sa posúva od povrchov pod-
kladov smerom k stredu lepeného spoja. Kyanoakryláty sa volia pre lepenie malých dielcov, aby 
sa dosiahlo mimoriadne rýchle spevnenie. Pre svoje obmedzenú schopnosť vypĺňať medzery 
si vyžadujú tesne zlícované povrchy. Ich priľnutie k väčšine podkladov je vynikajúce a pevnosť 
spoja v šmyku a ťahu je veľmi dobrá. Nesmú sa používať na plavené sklo alebo glazovanú kera-
miku, ale môžu sa použiť na plasty GRP (plasty vystužené skleným vláknom). Spoje, ktoré sú 
nepretržite vystavené vode, si vyžadujú precízny výber lepidla a vyhodnotenie starnutia. 

Výhody sekundových lepidiel Loctite®:
• Čisto a ľahko sa aplikujú
• Veľmi rýchle umiestnenie a upevnenie dielcov 
• Spájanie širokého sortimentu rozdielnych materiálov
• Vynikajúce priľnutie na veľké množstvo materiálov, najmä plastov a gúm. Špeciálne prípravky 

sú k dispozícii na lepenie kovov alebo poréznych materiálov. Primer Loctite® 770 a Loctite® 
7239 sú k dispozícii na zlepšenie priľnavosti na ťažko sa lepiacich materiáloch, ako sú PP, PE, 
POM, PTFE, alebo silikón.

• Vysoká pevnosť na veľmi malých čelách spojov
• Bez rozpúšťadiel
• Nevyžaduje si zložité geometrie dielov, napr. pre zaklápanie

Sekundové lepidlá na 
lepenie poréznych alebo 
kyslých povrchov:
Tieto prípravky sú špeciálne prispô-
sobené poréznym a kyslým povr-
chom, napr. papieru alebo galvani-
zovaným kovom, aby sa dosiahlo 
rýchlejšie vytvrdnutie a upevnenie.

Sekundové lepidlá odolné 
proti nárazom  
a dopadom:
Sekundové lepidlá modifikované 
elastomérom dosahujú veľmi dobrú 
odolnosť voči nárazom a dopadom. 
Okrem toho ponúkajú zlepšený 
tepelný výkon a odolnosť kovových 
spojov vo vlhkých prostrediach.

Vysokoteplotné 
sekundové lepidlá:
Tieto sekundové lepidlá odolávajú 
teplotám až do 120 °C, počas krát-
kodobej expozície až do 140 °C.

Pružné sekundové 
lepidlá:
Tam, kde lepené komponenty 
podliehajú ohybovým zaťaženiam, 
pružné sekundové lepidlá znížia 
koncentrácie lokalizovaného namá-
hania alebo podporia homogénnej-
šiu deformáciu.   

www.loctite-henkel.sk
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Sekundové lepidlá s nízkym záka-
lom a nízkym zápachom:
Špeciálne vytvorené sekundové lepidlá s nízkym 
zákalom sa odporúčajú pre aplikácie citlivé na 
estetický vzhľad a/alebo veľmi malý zápach.

2-zložkové sekundové lepidlá:
Inovačná 2-zložková technológia poskytuje 
rýchle tuhnutie nezávislé od veľkosti medzery. 
Toto sa vzťahuje najmä na zostavy, ktoré nie sú 
perfektne zlícované, alebo pri ktorých môže byť 
prítomné prebytočné lepidlo.

Svetlom vytvrdzované sekundové 
lepidlá:
Svetlom vytvrdzované produkty sú odporúčané 
na lepenie čírych a priehľadných podkladov s 
dobrou estetickou povrchovou úpravou, alebo na 
vytvrdzovanie prebytočných výplní (pozri Svetlom 
vytvrdzované lepidlá na strane 38). 

Príprava povrchu

Správna príprava povrchu je kľúčovým faktorom na zabezpečenie celkového úspechu účinnosti lepi-
dla.

• Povrchy, ktoré majú byť zlepené, musia byť čisté, suché a odmastené. Ak je to potrebné, dielce 
vyčistite s Loctite® 7063 alebo Loctite® 7070 a nechajte uschnúť (pozri Čistenie na strane 96).

• Pre rýchlejší čas fixácie aplikujte aktivátor Loctite® na jeden zo zlícovaných povrchov (pozri Úprava 
povrchu na strane 114).

• Aby ste zlepšili adhéziu na ťažko sa lepiace materiály (PP, PE, PTFE atď.), aplikujte na tieto lepené 
povrchy primer Loctite® 770 (Pozri Úprava povrchu na strane 114).

Peristaltický dávkovač Loctite® 98548
Peristaltický pohyb rotora umožňuje objemové dávkovanie lepidla primo z fľaše. Zariadenie je určené 
najmä pre ručné pracoviská, ale môže byť zabudované aj do automatických výrobných liniek.  Môže 
sa nastaviť presné množstvo produktu a zabezpečiť vysoká presnosť opakovania. 

Poloautomatický dávkovací systém Loctite® 1388646
Systém je vhodný na nanášanie bodiek alebo kvapiek sekundových lepidiel s nízkou alebo strednou 
viskozitou Loctite®. Je určené pre zabudovanie do automatických montážnych liniek. Membránový 
ventil umožňuje nastavenie zdvihu s vysokým rozlíšením a dosahuje nanášanie bez odkvapkávania. 
Riadiaca jednotka uvádza do činnosti ventil, nádržku a spúšťa prevádzku cez nožný vypínač, kláves-
nicu alebo PLC vyššieho radu. 

Sekundové lepidlá Loctite® sa používajú pre široký rozsah aplikácií lepenia. Pre niektoré práce postačí naniesť produkt ručne z fliaš osobitne určených na 
ľahké a presné dávkovanie. 
V iných prípadoch sa však požaduje presnejšie prenosné alebo stabilné automatické dávkovanie. Aplikačné zariadenia Loctite® sú navrhnuté na to, aby 
urobili nanášanie a používanie našich produktov rýchlym, presným, čistým a hospodárnym.

Aplikačné zariadenia

98548

1388646

Informácie o poloautomatických alebo plnoautomatických dávkovacích zariadeniach, dostup-
ných ventiloch, náhradných dieloch, príslušenstve a nanášacích hrotoch si pozrite na strane 
128 alebo v samostatnej príručke pre aplikačné zariadenia Loctite®.
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Sekundové lepidlá
Tabuľka produktov

ČíreNízka viskozita Čierna farba Ohýbateľné spoje

Lepíte “ťažko zlepiteľné materiály” ako guma alebo plasty, napr. PE, PP, PTFE, silikón?

435406
(s primerom 770 alebo 7239)

480 4850

Loctite® 435

• Vysoká odolnosť voči 
rázovému zaťaženiu, 
vysoká pevnosť v odlu-
povaní

• Lepenie plastov, gumy, 
kovov, poréznych, savých 
a kyslých materiálov

• Dobrá odolnosť vo vlhkých 
prostrediach

Loctite® 406

• Rýchle lepenie plastov 
a gumy vrátane EPDM a 
elastomérov

• Polyolefínový primer 
Loctite® 770 alebo 
Loctite® 7239 zlepšuje 
lepenie na ťažko zlepiteľ-
ných podkladoch.

Loctite® 480

• Pre aplikácie, kde sa 
vyžaduje vysoká pevnosť 
v odlupovaní a/alebo 
odolnosť voči rázovému 
zaťaženiu

• Ideálny pre lepenie kovu 
na kov, na gumu alebo 
magnety

• Dobrá odolnosť vo vlhkých 
prostrediach

Loctite® 4850

• Pre lepenie materiállov 
vystavených ohýbaniu 
alebo deformácii, ako aj 
pružných komponentov

• Pre porézne a savé povr-
chy a kyslé povrchy

Riešenie

Praktické rady:
• V kombinácii so sekundo-

vými lepidlami Loctite®: 
a) na zlepšenie priľnavosti 
ťažko sa lepiacich materiá-
lov použite primer Loctite® 
7239 alebo 770 
b) aby sa zvýšila rýchlosť 
vytvrdzovania, použite ak-
tivátor Loctite® 7458, 7452 
alebo 7457 (pozri Úprava 
povrchu na strane 114)

• Pre ťažko sa lepiace plasty 
(PE a PP) pozri tiež Loctite® 
3030 alebo Loctite® 3038 
na strane 60

Áno

Áno

Bude spoj

Nedefinované špáry? 

Čas tuhnutia 2 – 10 sekúnd 10 – 20 sekúnd 20 – 50 sekúnd 3 – 10 sekúnd 3 – 10 sekúnd 5 – 10 sekúnd 5 – 10 sekúnd 5 – 20 sekúnd 90 – 150 sekúnd

Viskozita 20 mPa·s 200 mPa·s 150 mPa·s 400 mPa·s 100 mPa·s 1000 mPa·s Gél 40 mPa·s Gél

Farba Bezfarebná Bezfarebná Čierna Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná

Rozpätie prevádzkovej 
teploty  -40 až +80 °C  -40 až +100 °C  -40 až +100 °C  -40 až +100 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C

Veľkosť balenia 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 20 g, 500 g 5 g, 20 g, 500 g 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 3 g, 20 g, 300 g 20 g, 500 g 10 g

Nie

Nie

www.loctite-henkel.sk
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Nízka viskozita Stredná viskozita Gél, 
neodkvapkávajúci

Nízky zákal, nízky 
zápach: Nízky zákal

401 431 454 460 3090

Čas tuhnutia 2 – 10 sekúnd 10 – 20 sekúnd 20 – 50 sekúnd 3 – 10 sekúnd 3 – 10 sekúnd 5 – 10 sekúnd 5 – 10 sekúnd 5 – 20 sekúnd 90 – 150 sekúnd

Viskozita 20 mPa·s 200 mPa·s 150 mPa·s 400 mPa·s 100 mPa·s 1000 mPa·s Gél 40 mPa·s Gél

Farba Bezfarebná Bezfarebná Čierna Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná Bezfarebná

Rozpätie prevádzkovej 
teploty  -40 až +80 °C  -40 až +100 °C  -40 až +100 °C  -40 až +100 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C  -40 až +80 °C

Veľkosť balenia 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 20 g, 500 g 5 g, 20 g, 500 g 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 3 g, 20 g, 300 g 20 g, 500 g 10 g

Loctite® 401

• Všeobecný účel
• Pre kyslé povrchy, ako 

sú pochrómované alebo 
pozinkované povrchy

• Pre porézne podklady, 
ako je drevo, papier, koža, 
korok a tkanina

P1 NSF reg. č.: 123011

Loctite® 431

• Univerzálny účel
• Pre kyslé povrchy, ako 

sú pochrómované alebo 
pozinkované povrchy

• Pre porézne povrchy, ako 
je drevo, papier, koža, 
korok a tkanina

Loctite® 460

• Pre aplikácie, pri ktorých 
sa požadujú kozmetické 
aspekty a nízky zákal

• Nízky zápach pri použí-
vaní

• Na porézne podklady, ako 
je drevo, papier, koža, 
korok a tkanina

Loctite® 3090

• Pre aplikácie so špárami 
do 5 mm alebo s prebyt-
kom lepidla

• Pre aplikácie, pri ktorých 
sa požadujú estetické 
aspekty a nízky zákal

• Pre porézne povrchy, ako 
je drevo, papier, koža, 
korok a tkanina

Loctite® 454

• Gél pre všeobecný účel
• Ideálny v prípade, keď sa 

požaduje neodkvapká-
vanie alebo pre použitie 
na vertikálnych spojoch 
alebo spojoch umiestne-
ných nad hlavou.

• Lepenie papiera, dreva, 
korku, penovej hmoty, 
kože, kartónu, kovov a 
plastov

P1 NSF reg. č.: 123009

Špáry až do 5 mm

Nie

Definované malé špáry < 0,15 mm

Nie

vystavený silovým rázom alebo odlupovaciemu zaťaženiu?

Meniace sa špáry? Väčšie špáry?

www.loctite-henkel.sk
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Sekundové lepidlá
Zoznam produktov

•• veľmi vhodný 
• vhodný
* v kombinácii s primerom Loctite® 770 alebo Loctite® 7239

Med = Certifikovaný podľa ISO 10993 pre výrobu medicínskej techniky

Produkt Chemický 
základ

Viskozita v 
mPa·s Farba Doba fixácie

Materiály Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty

Vlastnosti

Veľkosť balenia Poznámky
Plasty/polyolefíny Gumy Kovy Porézne a/alebo 

kyslé povrchy
Nízky zápach/estetický 

vzhľad 
Pružný/odolnosť voči 

rázom

Loctite® 401 etyl 100 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g univerzálny, nízka viskozita

Loctite® 403 alkoxy etyl 1.200 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 50 g, 500 g nízky zákal, nízky zápach, stredná viskozita

Loctite® 406 etyl 20 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g plasty a guma, nízka viskozita

Loctite® 407 etyl 30 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • • -40 až +100 °C 20 g, 500 g vysoká teplota, nízka viskozita

Loctite® 408 alkoxy etyl 5 bezfarebný, priehľadný 5 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 500 g nízky zákal, nízky zápach, kapilárny

Loctite® 414 etyl 90 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g všeobecný účel, nízka viskozita

Loctite® 415 metyl 1.200 bezfarebný, priehľadný 20 – 40 sekúnd • / •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g kovy, stredná viskozita

Loctite® 416 etyl 1.200 bezfarebný, priehľadný 20 – 40 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g všeobecný účel, stredná viskozita

Loctite® 420 etyl 2 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g univerzálny účel, kapilárny

Loctite® 422 etyl 2.300 bezfarebný, priehľadný 20 – 40 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 50 g, 500 g všeobecný účel, vysoká viskozita

Loctite® 424 etyl 100 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g plasty a guma, nízka viskozita

Loctite® 431 etyl 1.000 bezfarebný, priehľadný 5 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g univerzálny, stredná viskozita

Loctite® 435 etyl 200 bezfarebný, priehľadný 10 – 20 sekúnd • • / •* • • • • • • -40 až +100 °C • / • • 20 g, 500 g tvrdený, číry

Loctite® 438 etyl 200 čierna 10 – 20 sekúnd • / •* • • • • • -40 až +100 °C • / • • 20 g, 500 g tvrdený, čierny, rýchly

Loctite® 454 etyl gél bezfarebný, priehľadný 5 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 3 g, 20 g, 300 g univerzálny, gél

Loctite® 460 alkoxy etyl 40 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 500 g nízky zákal, nízky zápach, nízka viskozita

Loctite® 480 etyl 200 čierna 20 – 50 sekúnd • / •* • • • • -40 až +100 °C • / • • 20 g, 500 g tvrdený, čierny, pomalý

Loctite® 493 metyl 3 bezfarebný, priehľadný 10 – 30 sekúnd • / •* • • • -40 až +80 °C 50 g, 500 g kovy, kapilárny

Loctite® 495 etyl 30 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g všeobecný účel, nízka viskozita

Loctite® 496 metyl 125 bezfarebný, priehľadný 10 – 30 sekúnd • / •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g kovy, nízka viskozita

Loctite® 3090 etyl gél bezfarebný, priehľadný 90 – 150 
sekúnd • / •* • • • • • -40 až +80 °C • / • • 10 g vypĺňanie špár, 2-zložkový, nízky zákal

Loctite® 4011Med etyl 100 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 20 g, 454 g univerzálny, nízka viskozita
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Produkt Chemický 
základ

Viskozita v 
mPa·s Farba Doba fixácie

Materiály Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty

Vlastnosti

Veľkosť balenia Poznámky
Plasty/polyolefíny Gumy Kovy Porézne a/alebo 

kyslé povrchy
Nízky zápach/estetický 

vzhľad 
Pružný/odolnosť voči 

rázom

Loctite® 401 etyl 100 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g univerzálny, nízka viskozita

Loctite® 403 alkoxy etyl 1.200 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 50 g, 500 g nízky zákal, nízky zápach, stredná viskozita

Loctite® 406 etyl 20 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g plasty a guma, nízka viskozita

Loctite® 407 etyl 30 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • • -40 až +100 °C 20 g, 500 g vysoká teplota, nízka viskozita

Loctite® 408 alkoxy etyl 5 bezfarebný, priehľadný 5 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 500 g nízky zákal, nízky zápach, kapilárny

Loctite® 414 etyl 90 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g všeobecný účel, nízka viskozita

Loctite® 415 metyl 1.200 bezfarebný, priehľadný 20 – 40 sekúnd • / •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g kovy, stredná viskozita

Loctite® 416 etyl 1.200 bezfarebný, priehľadný 20 – 40 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g všeobecný účel, stredná viskozita

Loctite® 420 etyl 2 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g univerzálny účel, kapilárny

Loctite® 422 etyl 2.300 bezfarebný, priehľadný 20 – 40 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 50 g, 500 g všeobecný účel, vysoká viskozita

Loctite® 424 etyl 100 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g plasty a guma, nízka viskozita

Loctite® 431 etyl 1.000 bezfarebný, priehľadný 5 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g univerzálny, stredná viskozita

Loctite® 435 etyl 200 bezfarebný, priehľadný 10 – 20 sekúnd • • / •* • • • • • • -40 až +100 °C • / • • 20 g, 500 g tvrdený, číry

Loctite® 438 etyl 200 čierna 10 – 20 sekúnd • / •* • • • • • -40 až +100 °C • / • • 20 g, 500 g tvrdený, čierny, rýchly

Loctite® 454 etyl gél bezfarebný, priehľadný 5 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 3 g, 20 g, 300 g univerzálny, gél

Loctite® 460 alkoxy etyl 40 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 500 g nízky zákal, nízky zápach, nízka viskozita

Loctite® 480 etyl 200 čierna 20 – 50 sekúnd • / •* • • • • -40 až +100 °C • / • • 20 g, 500 g tvrdený, čierny, pomalý

Loctite® 493 metyl 3 bezfarebný, priehľadný 10 – 30 sekúnd • / •* • • • -40 až +80 °C 50 g, 500 g kovy, kapilárny

Loctite® 495 etyl 30 bezfarebný, priehľadný 5 – 20 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g všeobecný účel, nízka viskozita

Loctite® 496 metyl 125 bezfarebný, priehľadný 10 – 30 sekúnd • / •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 50 g, 500 g kovy, nízka viskozita

Loctite® 3090 etyl gél bezfarebný, priehľadný 90 – 150 
sekúnd • / •* • • • • • -40 až +80 °C • / • • 10 g vypĺňanie špár, 2-zložkový, nízky zákal

Loctite® 4011Med etyl 100 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C 20 g, 454 g univerzálny, nízka viskozita
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Sekundové lepidlá
Zoznam produktov

•• veľmi vhodný 
• vhodný
* v kombinácii s primerom Loctite® 770 alebo Loctite® 7239

Med = Certifikovaný podľa ISO 10993 pre výrobu medicínskej techniky

Produkt Chemický 
základ

Viskozita v 
mPa·s Farba Doba fixácie

Materiály Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty

Vlastnosti

Veľkosť balenia Poznámky
Plasty/polyolefíny Gumy Kovy Porézne a/alebo 

kyslé povrchy
Nízky zápach/estetický 

vzhľad 
Pružný/odolnosť voči 

rázom

Loctite® 4061Med alkoxy etyl 20 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 454 g plasty a guma, nízka viskozita

Loctite® 4062 etyl 2 bezfarebný, priehľadný 2 – 5 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g plasty a guma, kapilárny

Loctite® 4204 etyl 4.000 bezfarebný, priehľadný 10 – 30 sekúnd • / •* • • • -40 až +120 °C • / • • 20 g, 500 g vysoká teplota, dobrá odolnosť voči rázom

Loctite® 4601Med alkoxy etyl 40 bezfarebný, priehľadný 20 – 60 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 454 g nízky zákal, nízky zápach, nízka viskozita

Loctite® 4850 etyl 400 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • • / •* • • • • • -40 až +80 °C • • / – 5 g, 20 g, 500 g pružný, ohýbateľný, nízka viskozita

Loctite® 4860 etyl 4.000 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / – 20 g, 500 g pružný, ohýbateľný, vysoká viskozita
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Produkt Chemický 
základ

Viskozita v 
mPa·s Farba Doba fixácie

Materiály Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty

Vlastnosti

Veľkosť balenia Poznámky
Plasty/polyolefíny Gumy Kovy Porézne a/alebo 

kyslé povrchy
Nízky zápach/estetický 

vzhľad 
Pružný/odolnosť voči 

rázom

Loctite® 4061Med alkoxy etyl 20 bezfarebný, priehľadný 2 – 10 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 454 g plasty a guma, nízka viskozita

Loctite® 4062 etyl 2 bezfarebný, priehľadný 2 – 5 sekúnd • • / • •* • • • -40 až +80 °C 20 g, 500 g plasty a guma, kapilárny

Loctite® 4204 etyl 4.000 bezfarebný, priehľadný 10 – 30 sekúnd • / •* • • • -40 až +120 °C • / • • 20 g, 500 g vysoká teplota, dobrá odolnosť voči rázom

Loctite® 4601Med alkoxy etyl 40 bezfarebný, priehľadný 20 – 60 sekúnd • / •* • • -40 až +80 °C • • / • • 20 g, 454 g nízky zákal, nízky zápach, nízka viskozita

Loctite® 4850 etyl 400 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • • / •* • • • • • -40 až +80 °C • • / – 5 g, 20 g, 500 g pružný, ohýbateľný, nízka viskozita

Loctite® 4860 etyl 4.000 bezfarebný, priehľadný 3 – 10 sekúnd • / •* • • • • -40 až +80 °C • • / – 20 g, 500 g pružný, ohýbateľný, vysoká viskozita
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Prečo je potrebné používať lepidlo vytvrdzované UV 
žiarením Loctite®?
Okrem svojich vynikajúcich vlastností lepidlá vytvrdzované UV žiarením poskytujú tiež unikátne 
výhody spracovania a zaujímavé výhody zníženia výrobných nákladov. Ak sú vystavenú dostatoč-
nému žiareniu príslušnej vlnovej dĺžky, tuhnú veľmi rýchlo a umožňujú veľkovýrobné cykly, vyso-
kú kvalitu a rýchly prechod k ďalším výrobný krokom. Aby dosiahli čo najlepší výkon, sú lepidlá 
vytvrdzované UV žiarením k dispozícii v rôznych produktových skupinách.
Zariadenie na vytvrdzovanie UV žiarením Loctite® je navrhnuté tak, aby sa hodilo pre lepidlá 
vzhľadom na intenzitu a spektrum žiarenia, a bolo vhodné pre veľkosť konkrétnych dielcov a 
požiadavky výrobného procesu.

Výhody lepidiel vytvrdzovaných UV žiarením Loctite®:
Technológia vytvrdzovania UV žiarením poskytuje unikátnu kombináciu výkonu, dizajnu a spra-
covania.

Vytvrdzovanie na požiadanie
• Materiál zostáva kvapalným, až kým nie je vystavený svetelným systémom, potom vytvrdne za 

niekoľko sekúnd
• Pred vytvrdzovaním počkajte, kým sa dielce presne nenastavia do správnej polohy
• Voľba systému vytvrdzovania určuje čas vytvrdzovania

Vysoká rýchlosť vytvrdzovania
• Dosahujú vysoké rýchlosti spracovania pre maximálnu výrobnú kapacitu
• Rýchly prechod k nasledujúcim krokom procesu

Optická čírosť
• Ideálne pre lepenie čírych a priehľadných povrchov s perfektnou estetickou povrchovou úpra-

vou
• Veľmi rozširujú možnosti navrhovania

Zabezpečenie kvality
• Sledovanie prítomnosti produktu fluorescenciou
• Rýchle vytvrdzovanie umožňuje 100 % sériovú kontrolu
• Funkcia monitorovania parametrov vytvrdzovania ako sú intenzita, doba vystavenia atď.

Jednozložkové systémy
• Automatické presné nanášanie
• Nie je potrebné meranie alebo miešanie, bez obáv o použiteľnosť
• Bez obsahu rozpúšťadiel

Aby sa zabezpečilo spoľahlivé vytvrdenie je veľmi dôležité, aby žiarenie dosiahlo lepidlo. Aspoň jeden z lepených dielov musí byť priehľadný pre vlnovú 
dĺžku vytvrdzovania zvoleného lepidla. Napríklad pre plasty stabilizované UV žiarením by sa mali zvoliť lepidlá vytvrdzované viditeľným svetlom alebo 
INDIGO.
Schopnosť dvojitého vytvrdzovania ovlyvňovaného teplom alebo aktivátorom, ako je vlhké alebo anaeróbne vytvrdzovanie môže byť tiež poskytnutá na 
vytvrdzovanie lepidiel v tienených priestoroch. Dvojité vytvrdzovanie rozširuje výhody technológie vytvrdzovania svetlom pre nepriehľadné podklady, iné 
technológie lepenia a oblasti aplikácie. 

Cieľová vlnová dĺžka žiarenia je ďalším kľúčovým faktorom. Viditeľné svetlo poskytuje bezpečnejšie pracovné prostredie. Lepidlá vytvrdzované svetlom 
INDIGO sú navrhnuté pre vytvrdzovanie výlučne svetlom s nízkou energiou vo viditeľnom spektre. Toto vylučuje potrebu vetrania, znižuje využívanie ener-
gie a šetrí peniaze pre menší počet náhrad a tiež znižuje požiadavky na údržbu a opravy.

Výber správneho lepidla vytvrdzovaného UV žiarením Loctite®:

Lepidlá vytvrdzované UV žiarením
Pre veľkovýrobu
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Správna príprava povrchu je kľúčovým faktorom na zabezpečenie celkového úspechu účinnosti lepidla.

• Povrchy, ktoré majú byť zlepené, musia byť čisté, suché a odmastené. Ak je to potrebné, dielce vyčistite s Loctite® 7063 alebo Loctite® 7070 a nechaj-
te uschnúť (pozri Čistenie na strane 96).

Pre niektoré práce postačí naniesť produkt ručne z fľaše na dielce, ktoré majú byť zlepené. V iných prípadoch sa však požaduje presnejšie prenosné 
alebo stabilné automatické dávkovanie. Dávkovacie zariadenie Loctite® je osobitne navrhnuté na to, aby urobilo nanášanie a používanie našich produktov 
rýchlym, presným, čistým a hospodárnym.

Príprava povrchu

Aplikačné zariadenia a systémy vytvrdzovania UV žiarením

V neposlednom rade je dôležitým faktorom výkon lepidla, ktorý je potrebné vziať do úvahy. Lepidlá 
vytvrdzované UV žiarením Loctite® pokrývajú široký rozsah technológií lepenia: 

Technológie lepidiel vytvrdzovaných UV žiarením Loctite®:
• Akrylové živice vytvrdzované UV žiarením ponúkajú najrozmanitejšie vlastnosti zo všetkých che-

mických zložení. Napozoruhodnejšími vlastnosťami je priehľadnosť rovnajúca sa sklu alebo čírym 
plastom, ako aj všestranné charakteristiky adhézie.

• Silikóny vytvrdzované UV žiarením, ktoré tvrdnú na mäkké, pružné termosetové elastoméry, sú 
vynikajúce pre pružné lepenie, tesnenie a nepriepustnosť.

• Kyanoakryláty vytvrdzované UV žiarením ponúkajú vynikajúce možnosti lepenia plastov kombino-
vané s rýchlym vytvrdzovaním a nízkou intenzitou žiarenia. 

• Anaeróbne produkty vytvrdzované UV žiarením vykazujú vynikajúce schopnosti lepenia kovov a 
ponúkajú mimoriadnu odolnosť voči chemikáliám v kombinácii s vytvrdzovaním v tieni.

Poloautomatický dávkovací systém Loctite® 1388647

Systém je vhodný na nanášanie bodiek alebo kvapiek sekundových lepidiel vytvrdzovaných UV žia-
rením s nízkou alebo strednou viskozitou Loctite® a je určený pre zabudovanie do automatických 
montážnych liniek. Ventil je modulárnou konštrukciou používanou na uľahčenie opráv na mieste. Do 
nádržky sa vmestia fľaše Loctite® až do 1,0 litra. Riadiaca jednotka uvádza do činnosti ventil, nádržku 
a spúšťa prevádzku cez nožný vypínač, klávesnicu alebo PLC vyššieho radu. Filter/regulátor vzducho-
vého potrubia je určený na poskytovanie dodávky filtrovaného vzduchu.

1388647

97055Systém vytvrdzovania UV žiarením 

Systémy vytvrdzovania UV žiarením Loctite® sú určené pre ručné pracoviská, ako aj pre zabudovanie 
do výrobných liniek.  Rôzne technológie, ktoré používajú žiarovky a LED, zabezpečujú vhodnú vlnovú 
dĺžku prispôsobenú zvolenému lepidlu a priehľadnosti dielov, ktoré majú byť lepené (ďalšie podrob-
nosti si pozrite v Zariadení na vytvrdzovanie UV žiarením na strane 134).

Informácie o poloautomatických alebo plnoautomatických nanášacích zariadeniach, dostup-
ných ventiloch, náhradných dieloch, príslušenstve a nanášacích hrotoch si pozrite na strane 
128 alebo v samostatnej príručke pre Aplikačné zariadenia Loctite®.
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UltračíreKapilárne Rýchle vytvrdzovanie Nízka viskozita

34913081 3494 3922

Sklo a iné povrchy

Vytvára nepriehľadný povrch oblasť zatienenia? Je pre oblasti zatienenia potrebné sekundárne 
vytvrdzovanie?

Nie

Lepíte sklo?

Vysoká pevnosť a 

Loctite® 3491

• Akrylát vytvrdzovaný UV 
žiarením

• Slabé žltnutie v slnečnom 
svetle 

• Pre lepenie skla, plastov, 
kovov atď. 

Loctite® 3081

• Akrylát vytvrdzovaný UV 
žiarením

• Nízka viskozita, stupeň 
knotového efektu pre apli-
kácie po zmontovaní

• Pre lepenie skla, plastov, 
kovov atď.

Loctite® 3494

• Akrylát vytvrdzovaný UV 
žiarením a/alebo viditeľ-
ným svetlom

• Slabé žltnutie v slnečnom 
svetle 

• Pre lepenie skla, plastov, 
kovov atď.

Loctite® 3922

• Akrylát vytvrdzovaný UV 
žiarením a/alebo viditeľ-
ným svetlom

• Slabé žltnutie v slnečnom 
svetle

• Pre lepenie plastov, kovov 
atď.

Riešenie

Lepidlá vytvrdzované UV žiarením
Tabuľka produktov

* ďalšie produkty s mechanizmom sekundárneho vytvrdzovania si pozrite v tabuľke na strane 42

Žiadne sklo

Chemické zloženie Akryl Akryl Akryl Akryl Akryl Akryl Akryl Kyanoakrylát Silikón

Viskozita 100 mPa·s 1100 mPa·s 6000 mPa·s 300 mPa·s 5500 mPa·s 15 000 mPa·s 1000 mPa·s 20 mPa·s 5000 mPa·s

Farba Číre Číre Číre Priehľadné, bezfarebné Priehľadné, bezfarebné Číre Priehľadné, bezfarebné Priehľadné, tmavo 
zelená

Priezračné, trochu 
mliečne

Fluorescencia Áno Nie Nie Áno Áno Nie Áno Nie Nie

Rozpätie prevádzkovej 
teploty  -40 až +120 °C  -40 až +130 °C  -40 až +120 °C  -40 až +130 °C  -40 až +150 °C  -40 až +140 °C  -40 až +100 °C  -40 až +100 °C  -60 až +180 °C

Veľkosť balenia 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 28 g, 454 g 300 ml, 20 l
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Nie

Vysoká viskozita Tvrdený Veľmi rýchly Sekundové lepidlo Silikón

3926 3525 3555 4304 5091

Žiadne sklo

Áno*

ohýbateľný, deformovateľný Vysoká pevnosť Vysoká pevnosť Veľmi pružný

Chemické zloženie Akryl Akryl Akryl Akryl Akryl Akryl Akryl Kyanoakrylát Silikón

Viskozita 100 mPa·s 1100 mPa·s 6000 mPa·s 300 mPa·s 5500 mPa·s 15 000 mPa·s 1000 mPa·s 20 mPa·s 5000 mPa·s

Farba Číre Číre Číre Priehľadné, bezfarebné Priehľadné, bezfarebné Číre Priehľadné, bezfarebné Priehľadné, tmavo 
zelená

Priezračné, trochu 
mliečne

Fluorescencia Áno Nie Nie Áno Áno Nie Áno Nie Nie

Rozpätie prevádzkovej 
teploty  -40 až +120 °C  -40 až +130 °C  -40 až +120 °C  -40 až +130 °C  -40 až +150 °C  -40 až +140 °C  -40 až +100 °C  -40 až +100 °C  -60 až +180 °C

Veľkosť balenia 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 25 ml, 1 l 28 g, 454 g 300 ml, 20 l

Loctite® 3926

• Akrylát vytvrdzovaný UV 
žiarením a/alebo viditeľ-
ným svetlom

• Slabé žltnutie v slnečnom 
svetle 

• Pre lepenie plastov, kovov 
atď.

Loctite® 3525

• Akrylát vytvrdzovaný UV 
žiarením a/alebo viditeľ-
ným svetlom

• Slabé žltnutie v slnečnom 
svetle 

• Pre lepenie plastov, kovov 
atď.

Loctite® 4304

• Kyanoakrylát vytvrdzova-
ný UV žiarením a/alebo 
viditeľným svetlom

• Vytvrdzuje v lepených 
špárach povrchovou vlh-
kosťou

• Pre lepenie plastov, kovov, 
papiera atď.

Loctite® 5091

• Silikón vytvrdzovaný UV 
žiarením so sekundárnym 
vytvrdzovaním pri izbovej 
teplote 

• Pre aplikácie pružného 
tesnenia a lepenia

• Dobrá priľnavosť ku 
kovom, sklu a väčšine 
plastov

Loctite® 3555

• Veľmi rýchle vytvrdzova-
nie akrylátu svetlom

• Vytvrdzuje UV žiarením, 
viditeľným svetlom a svet-
lom INDIGO

• Pre lepenie plastov, kovov 
atď.
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Lepidlá vytvrdzované UV žiarením
Zoznam produktov

* vytvrdzovaný s Loctite® 97055, 100 mW/cm² pri 365 nm
** ožarovaný so 6 mW pri 365 nm

Med = Certifikovaný podľa ISO 10993 pre výrobu medicínskej techniky

Výrobok/akosť Chemický 
základ

Vlnové dĺžky 
vhodné pre 

vytvrdzovanie

Systém 
sekundárne-
ho vytvrdzo-

vania

Viskozita v 
mPa.s

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty
°C

Hĺbka vytvr-
dzovania v 

mm
Farba Fluorescencia

Doba 
zaschnutia 
na dotyk* v 
sekundách

Doba fixácie** 
v sekundách

Tvrdosť 
podľa 
Shore

Materiály

Veľkosť balenia Poznámky
Sklo Plasty Kovy Keramika

Loctite® 322 akryl UV nie 5.500 -40 až +100 4
priesvitný, 

svetlo jantá-
rový

nie 4 10 D 68 • • • • 50 ml, 250 ml rýchle vytvrdzovanie povrchu

Loctite® 350 akryl UV nie 4.500 -40 až +120 4
priesvitný, 

svetlo jantá-
rový

nie 20 15 D 70 • • • • • • 50 ml, 250 ml odolnosť proti vysokej vlhkosti a chemiká-
liám

Loctite® 352 akryl UV Aktivátor 
7071 15.000 -40 až +150 4 priesvitný, 

jantárový nie 17 10 D 60 • • • • • • 50 ml, 250 ml odolnosť proti vysokej vlhkosti a chemikáli-
ám, vytvrdený

Loctite® 3011Med akryl UV nie 110 -40 až +100 4
priesvitný, 

svetlo jantá-
rový

nie 8 10 D 68 • • • • 1 l rýchle vytvrdzovanie povrchu

Loctite® 3081Med akryl UV nie 100 -40 až +120 4 číry áno 8 10 D 74 • • • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie povrchu

Loctite® 3311Med 
Loctite® 3105 akryl UV/VIS nie 300 -40 až +130 >13 priesvitný, 

bezfarebný nie >30 12 D 64 • • • • • • 25 ml, 1 l na plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3381Med akryl UV nie 5.100 -40 až +130 4 priesvitný, 
bezfarebný nie >30 30 A 72 • • • • • 25 ml, 1 l veľmi pružné, vysoká odolnosť voči teplot-

nému cyklu 

Loctite® 3491 akryl UV nie 1.100 -40 až +130 4 číry nie 15 12 D 75 • • • • • • • 25 ml, 1 l vysoká priehľadnosť, slabé zažltnutie

Loctite® 3494 akryl UV/VIS nie 6.000 -40 až +120 >13 číry nie >30 8 D 65 • • • • • • • 25 ml, 1 l vysoká priehľadnosť, slabé zažltnutie

Loctite® 3525 akryl UV/VIS nie 15.000 -40 až +140 >13 číry áno 10 5 D 60 • • • • • • 25 ml, 1 l vysoká pevnosť, tvrdený

Loctite® 3526 akryl UV/VIS
teplo, 120 

°C počas 15 
min.

17.500 -40 až +140 >13 priesvitný, jan-
tárový áno <5 5 D 62 • • • • • • • • 25 ml, 1 l lepidlo na sklo a plast vytvrdzované teplom

Loctite® 3554Med akryl UV/VIS/INDIGO nie 300 -40 až +100 >13 priesvitný, žltý áno 10 5 D 75 • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie pre sfarbené  
priehľadné podklady 

www.loctite-henkel.sk
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Výrobok/akosť Chemický 
základ

Vlnové dĺžky 
vhodné pre 

vytvrdzovanie

Systém 
sekundárne-
ho vytvrdzo-

vania

Viskozita v 
mPa.s

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty
°C

Hĺbka vytvr-
dzovania v 

mm
Farba Fluorescencia

Doba 
zaschnutia 
na dotyk* v 
sekundách

Doba fixácie** 
v sekundách

Tvrdosť 
podľa 
Shore

Materiály

Veľkosť balenia Poznámky
Sklo Plasty Kovy Keramika

Loctite® 322 akryl UV nie 5.500 -40 až +100 4
priesvitný, 

svetlo jantá-
rový

nie 4 10 D 68 • • • • 50 ml, 250 ml rýchle vytvrdzovanie povrchu

Loctite® 350 akryl UV nie 4.500 -40 až +120 4
priesvitný, 

svetlo jantá-
rový

nie 20 15 D 70 • • • • • • 50 ml, 250 ml odolnosť proti vysokej vlhkosti a chemiká-
liám

Loctite® 352 akryl UV Aktivátor 
7071 15.000 -40 až +150 4 priesvitný, 

jantárový nie 17 10 D 60 • • • • • • 50 ml, 250 ml odolnosť proti vysokej vlhkosti a chemikáli-
ám, vytvrdený

Loctite® 3011Med akryl UV nie 110 -40 až +100 4
priesvitný, 

svetlo jantá-
rový

nie 8 10 D 68 • • • • 1 l rýchle vytvrdzovanie povrchu

Loctite® 3081Med akryl UV nie 100 -40 až +120 4 číry áno 8 10 D 74 • • • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie povrchu

Loctite® 3311Med 
Loctite® 3105 akryl UV/VIS nie 300 -40 až +130 >13 priesvitný, 

bezfarebný nie >30 12 D 64 • • • • • • 25 ml, 1 l na plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3381Med akryl UV nie 5.100 -40 až +130 4 priesvitný, 
bezfarebný nie >30 30 A 72 • • • • • 25 ml, 1 l veľmi pružné, vysoká odolnosť voči teplot-

nému cyklu 

Loctite® 3491 akryl UV nie 1.100 -40 až +130 4 číry nie 15 12 D 75 • • • • • • • 25 ml, 1 l vysoká priehľadnosť, slabé zažltnutie

Loctite® 3494 akryl UV/VIS nie 6.000 -40 až +120 >13 číry nie >30 8 D 65 • • • • • • • 25 ml, 1 l vysoká priehľadnosť, slabé zažltnutie

Loctite® 3525 akryl UV/VIS nie 15.000 -40 až +140 >13 číry áno 10 5 D 60 • • • • • • 25 ml, 1 l vysoká pevnosť, tvrdený

Loctite® 3526 akryl UV/VIS
teplo, 120 

°C počas 15 
min.

17.500 -40 až +140 >13 priesvitný, jan-
tárový áno <5 5 D 62 • • • • • • • • 25 ml, 1 l lepidlo na sklo a plast vytvrdzované teplom

Loctite® 3554Med akryl UV/VIS/INDIGO nie 300 -40 až +100 >13 priesvitný, žltý áno 10 5 D 75 • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie pre sfarbené  
priehľadné podklady 

•• veľmi vhodný 
• vhodný

www.loctite-henkel.sk
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Lepidlá vytvrdzované UV žiarením
Zoznam produktov

Med = Certifikovaný podľa ISO 10993 pre výrobu medicínskej techniky

* vytvrdzovaný s Loctite® 97055, 100 mW/cm² pri 365 nm
** ožarovaný so 6 mW pri 365 nm

Výrobok/akosť Chemický 
základ

Vlnové dĺžky 
vhodné pre 

vytvrdzovanie

Systém 
sekundárne-
ho vytvrdzo-

vania

Viskozita v 
mPa.s

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty
°C

Hĺbka vytvr-
dzovania v 

mm
Farba Fluorescencia

Doba 
zaschnutia 
na dotyk* v 
sekundách

Doba fixácie** 
v sekundách

Tvrdosť 
podľa 
Shore

Materiály

Veľkosť balenia Poznámky
Sklo Plasty Kovy Keramika

Loctite® 3555Med akryl UV/VIS/INDIGO nie 1.000 -40 až +100 >13 priehľadný, žltý áno 10 5 D 77 • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie pre sfarbené prie-
hľadné podklady 

Loctite® 3556Med akryl UV/VIS/INDIGO nie 5.000 -40 až +100 >13 priehľadný, žltý áno 10 5 D 68 • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie pre sfarbené prie-
hľadné podklady 

Loctite® 3921Med akryl UV/VIS nie 150 -40 až +130 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 3 D 67 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3922Med akryl UV/VIS nie 300 -40 až +130 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 5 D 66 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3926Med akryl UV/VIS nie 5.500 -40 až +150 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 3 D 57 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3936Med akryl UV/VIS nie 11.000 -40 až +140 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 12 D 55 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 4304Med kyanoakrylát UV/VIS povrchová 
vlhkosť 20 -40 až +100 >13 priehľadné, 

svetlo zelené nie <5 2 D 72 • • • • 28 g, 454 g vysoká priľnavosť k plastom, vytvrdzovanie 
s nízkou intenzitou

Loctite® 4305Med kyanoakrylát UV/VIS povrchová 
vlhkosť 900 -40 až +100 >13 priehľadné, 

svetlo zelené nie <5 2 D 77 • • • • 28 g, 454 g vysoká priľnavosť k plastom, vytvrdzovanie 
s nízkou intenzitou

Loctite® 5091 silikón UV atmosférická 
vlhkosť 5.000 -60 až +180 4 priezračné, tro-

chu mliečne nie 30 >30 A 34 • • • • • • • 300 ml, 20 l veľmi pružné, acetoxy silikón

www.loctite-henkel.sk
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Výrobok/akosť Chemický 
základ

Vlnové dĺžky 
vhodné pre 

vytvrdzovanie

Systém 
sekundárne-
ho vytvrdzo-

vania

Viskozita v 
mPa.s

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty
°C

Hĺbka vytvr-
dzovania v 

mm
Farba Fluorescencia

Doba 
zaschnutia 
na dotyk* v 
sekundách

Doba fixácie** 
v sekundách

Tvrdosť 
podľa 
Shore

Materiály

Veľkosť balenia Poznámky
Sklo Plasty Kovy Keramika

Loctite® 3555Med akryl UV/VIS/INDIGO nie 1.000 -40 až +100 >13 priehľadný, žltý áno 10 5 D 77 • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie pre sfarbené prie-
hľadné podklady 

Loctite® 3556Med akryl UV/VIS/INDIGO nie 5.000 -40 až +100 >13 priehľadný, žltý áno 10 5 D 68 • • • • 25 ml, 1 l rýchle vytvrdzovanie pre sfarbené prie-
hľadné podklady 

Loctite® 3921Med akryl UV/VIS nie 150 -40 až +130 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 3 D 67 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3922Med akryl UV/VIS nie 300 -40 až +130 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 5 D 66 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3926Med akryl UV/VIS nie 5.500 -40 až +150 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 3 D 57 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 3936Med akryl UV/VIS nie 11.000 -40 až +140 >13 priehľadné, 
bezfarebné áno >30 12 D 55 • • • • • 25 ml, 1 l pre plasty citlivé na namáhanie

Loctite® 4304Med kyanoakrylát UV/VIS povrchová 
vlhkosť 20 -40 až +100 >13 priehľadné, 

svetlo zelené nie <5 2 D 72 • • • • 28 g, 454 g vysoká priľnavosť k plastom, vytvrdzovanie 
s nízkou intenzitou

Loctite® 4305Med kyanoakrylát UV/VIS povrchová 
vlhkosť 900 -40 až +100 >13 priehľadné, 

svetlo zelené nie <5 2 D 77 • • • • 28 g, 454 g vysoká priľnavosť k plastom, vytvrdzovanie 
s nízkou intenzitou

Loctite® 5091 silikón UV atmosférická 
vlhkosť 5.000 -60 až +180 4 priezračné, tro-

chu mliečne nie 30 >30 A 34 • • • • • • • 300 ml, 20 l veľmi pružné, acetoxy silikón

•• veľmi vhodný 
• vhodný
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Tavné lepidlá
Riešenia pre veľkovýrobné aplikácie

Prečo je potrebné používať tavné lepidlá od spoločnosti 
Henkel?
Tavné lepidlá sú k dispozícii v tuhej forme ako granuláty, kocky alebo tyčinky. Sú založené na 
rôznych skupinách surových materiálov, ako je etylénevinylacetát - kopolymér (EVA), polyamid 
(PA) a polyolefín - kopolymér (APP). 
Reaktívne tavné lepidlá na báze polyuretánu (tavné lepidlá PUR) prekonávajú po ochladení ešte 
doplnkovú sieťovaciu reakciu.

• Tavné lepidlá sa používajú tam, kde treba dosiahnuť vysokú počiatočnú pevnosť spoja.
• Nanášajú sa pomocou špeciálnych zariadení alebo tavnými pištoľami.

Tavné lepidlá boli vyvinuté na lepenie viacerých povrchov vrátane ťažko sa lepiacich plastov. 
Tieto lepidlá môžu zvládnuť v súčasnosti najnáročnejšie aplikácie v širokom rozsahu odvetví. 
Tavné lepidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré si vyžadujú rýchlu výrobu, univerzálnosť lepenia, 
vypĺňanie veľmi širokých špár, rýchlu pevnosť v surovom stave a minimálne zmršťovanie.

Tavné lepidlá ponúkajú mnoho výhod - od časov spracovateľnosti, ktoré trvajú sekundy až minú-
ty, čím sa vylučuje potreba upínadiel a prípravkov, po dlhodobú trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť 
proti vlhkosti, chemikáliám, olejom a extrémnym teplotám. 

Tavné lepidlá sú bez rozpúšťadiel.

Výhody tavných lepidiel vo všeobecnosti

• Vysoká rýchlosť výroby (krátka doba tuhnutia)
• Proces sa môže ľahko automatizovať
• Kombinácia lepidiel a tesniacich materiálov

Výhody polyamidových tavných 
lepidiel
• Dobrá odolnosť proti olejom
• Odolnosť voči vysokej teplote
• Dobrá pružnosť pri nižších teplotách

Výhody tavných lepidiel citlivých 
na tlak
• Trvalo lepivý povrch
• Samolepiaci náter
• Nanesenie a montáž sa môžu oddeliť

Výhody polyolefínových tavných 
lepidiel
• Dobré priľnutie k PP (bez výboja alebo podob-

nej predprípravy povrchu) 
• Dobrá chemická odolnosť voči kyselinám a 

alkoholom
• Vyššia tepelná odolnosť ako EVA

Výhody polyuretánových tavných 
lepidiel
• Nízka teplota nanášania 
• Dlhý čas medzi nanesením a zlepením (čas 

spracovateľnosti) 
• K dispozícii sú produkty MicroEmission

Výhody etylén vinylacetátových 
tavných lepidiel
• Nízka viskozita
• Rýchle tavenie
• Vysoká rýchlosť nanášania

www.loctite-henkel.sk
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Kľúčové faktory, ktoré sa majú brať do úvahy pri výbere správneho produktu

Príprava povrchu

Zariadenie

Odolnosť voči teplote
Rôzne systémy tavných lepidiel, ktoré pokrývajú rôzne rozsahy prevádzkových teplôt. Môže sa dosiahnuť teplotná odolnosť až do 150 °C.

Priľnavosť k rôznym povrchom
Existujú systémy tavných lepidiel, ktoré poskytujú priľnavosť k polárnym a nepolárnym povrchom. Budú lepiť rôzne plasty, kovy, drevo a papier.

Chemická odolnosť
Systémy tavných lepidiel sa líšia vzhľadom na chemickú odolnosť. Produkty sú k dispozícii na použitie v styku s olejmi, čistiacimi prostriedkami a 
dokonca s kyselinou batérií.

Pevnosť
Termoplastové tavné lepidlá dosahujú svoju konečnú pevnosť okamžite po vychladnutí. Pri zvýšených teplotách znovu zmäknú. Okrem toho sa môžu 
používať ako živice pri procesoch taveninového lisovania. Polyuretánové tavné lepidlá sú zosieťované vlhkosťou, aby vytvorili termosetový plast, ktorý 
sa po utuhnutí nemôže roztaviť a pretvarovať.

Produktová bezpečnosť tavných lepidiel
Purmelt ME (MicroEmission) je inováciou tavných lepidiel PUR. Tieto produkty sa nemusia označovať 
ako nebezpečné látky.
Obsahujú menej ako 0,1 % monomérneho izokyanátu. Toto je pod hranicou, ktorá sa bežne označuje 
za škodlivú pre ľudské zdravie podľa právnych predpisov členských štátov EÚ.
Purmelt ME (MicroEmission) je inováciou tavných lepidiel PUR.

Povrchy musia byť čisté a bez mastiaceho tuku. Predúprava výbojom alebo plazmou zlepší priľnavosť k plastovým povrchom. Kovové povrchy sa môžu 
predhriať, aby sa zlepšila priľnavosť.

Tavné pištole na spracovanie tyčiniek, náplní alebo granulátov ponúkajú jednoduché riešenia vo 
forme ručného nanášania. K dispozícii je široký sortiment dávkovacích zariadení pre poloautoma-
tické a plnoautomatické výrobné prostredie. Pre aplikácie s veľmi veľkými objemami sa odporúčajú 
vykladače sudov a vytláčacie lisy lepidiel. Valčekové nanášacie stroje sú vhodné na nanášanie vrstiev 
tavných lepidiel.

www.loctite-henkel.sk
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Široké spektrum 
lepeniaCitlivé na tlak Odlievanie makro 

taveniny
Bezprimérová  

priľnavosť k PP

Technomelt 
Q 8707

Macromelt 
6238

Macromelt 
OM 657

Technomelt 
Q 5374

Vytvrdzované na termoplast 

Guma Polyamid Polyolefín

Chemický základ

Riešenie

Macromelt 6238

• Bez rozpúšťadiel
• Dobrá priľnavosť ku 

kovom a plastom
• Vhodné pre plastifikovaný 

PVC
• Odolnosť voči oleju

Technomelt Q 8707

• Bez rozpúšťadiel
• Trvalo lepivý povrch
• Dobrá priľnavosť  

k rôznym materiálom
• Dobrá tepelná odolnosť

Macromelt OM 657

• Bez rozpúšťadiel
• Odlievanie makro taveniny
• Odolnosť voči oleju
• Vysoká prevádzková 

teplota

Technomelt Q 5374

• Bez rozpúšťadiel
• Produkt na lepenie PP
• Dlhý čas spracovateľnosti

Tavné lepidlá
Tabuľka produktov

* MicroEmission (ME) obsahuje menej 
ako 0,1 % monoméru izokyanátu a 
znižuje výpary izokyanátu až na 90 %

Technomelt Q 8707 Technomelt Q 5374

Macromelt 6238 Macromelt OM 657

Hustota 1,0 g/cm³ 0,98 g/cm³ 0,98 g/cm³ 0,95 g/cm³ 1,0 g/cm³ 1,0 g/cm³ 1,15 g/cm³ 1,13 – 1,23 g/cm³ 1,18 g/cm³

Teplota mäknutia 105 až +115 °C 133 až +145 °C 150 až +165 °C 92 až +104 °C 99 až +109 °C 82 až +90 °C – – –

Rozpätie teploty nanášania 150 až 180 °C 180 až 220 °C 180 až 230 °C 160 až +200 °C 160 až 180 °C 170 až 190 °C 110 až 140 °C 110 až 140 °C 100 až 140 °C

Čas spracovateľnosti: Citlivé na tlak Krátky Krátky Stredný Veľmi krátky Krátky 4 – 8 min. 4 – 8 min. 1 min.

Viskozita taveniny v mPa·s 
pri 130 °C – – – – 17.000 – 23.000 – 5.000 – 13.000 6.000 – 12.000 6.000 – 15.000

Viskozita taveniny v mPa·s 
pri 160 °C – 21.000 – 33.000 – – 6.600 – 8.800 24.000 – 30.000 – – –

Viskozita taveniny v mPa·s 
pri 180 °C 3.200 – 4.800 10.000 – 16.000 8.600 2.250 – 2.950 3.800 – 5.800 – – – –

Veľkosť balenia cca. 15 kg X-tra 20 kg granulát 20 kg granulát cca. 13,5 kg X-tra 25 kg granulát 10 kg tyčiniek 2 kg sviečky, 190 kg 
sudy

2 kg sviečky, 20 kg 
vedro, 190 kg sudy

300 g kartuše, 2 kg 
sviečky, 20 kg vedro, 

190 kg sudy

www.loctite-henkel.sk
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Granulát Tyčinky Viacúčelový Viacúčelový Rýchle tuhnutie

Technomelt 
Q 3113

Technomelt 
Q 9268H

Purmelt 
ME 4663*

Purmelt 
QR 4663

Purmelt 
QR 3460

Vytvrdzovanie na termoplast + následné chemické 
vytvrdzovanie

Chemický základ

Etylénvinylacetát Polyuretán

Dlhý čas spracovateľnosti

Mikro emisie Norma

Krátky čas 
spracovateľnosti

Technomelt Q 3113

• Bez rozpúšťadiel 
• Bez BHT  

(butylovaný hydroxytoluén)
• Nízke zakalenie
• Krátky čas tuhnutia
• Malé zmrštenie pri chlad-

nutí

Technomelt Q 9268H

• Bez rozpúšťadiel
• Tyčinky tavného lepidla
• Široký rozsah lepenia
• Dlhý čas spracovateľnosti
• Vysoká odolnosť voči 

nárazom

Purmelt QR 4663

• Bez rozpúšťadiel
• Dlhý čas spracovateľnosti
• Nízka teplota nanášania
• Odolnosť voči vysokej 

teplote
• Spomaľujúci horenie (IMO 

FTCP časť 5)

Purmelt QR 3460

• Bez rozpúšťadiel
• Stredný čas  

spracovateľnosti
• Nízka teplota nanášania
• Odolnosť voči vysokej 

teplote

Purmelt ME 4663

• Bez rozpúšťadiel 
• Dlhý čas spracovateľnosti
• Nízka teplota nanášania
• Odolnosť voči vysokej 

teplote

Hustota 1,0 g/cm³ 0,98 g/cm³ 0,98 g/cm³ 0,95 g/cm³ 1,0 g/cm³ 1,0 g/cm³ 1,15 g/cm³ 1,13 – 1,23 g/cm³ 1,18 g/cm³

Teplota mäknutia 105 až +115 °C 133 až +145 °C 150 až +165 °C 92 až +104 °C 99 až +109 °C 82 až +90 °C – – –

Rozpätie teploty nanášania 150 až 180 °C 180 až 220 °C 180 až 230 °C 160 až +200 °C 160 až 180 °C 170 až 190 °C 110 až 140 °C 110 až 140 °C 100 až 140 °C

Čas spracovateľnosti: Citlivé na tlak Krátky Krátky Stredný Veľmi krátky Krátky 4 – 8 min. 4 – 8 min. 1 min.

Viskozita taveniny v mPa·s 
pri 130 °C – – – – 17.000 – 23.000 – 5.000 – 13.000 6.000 – 12.000 6.000 – 15.000

Viskozita taveniny v mPa·s 
pri 160 °C – 21.000 – 33.000 – – 6.600 – 8.800 24.000 – 30.000 – – –

Viskozita taveniny v mPa·s 
pri 180 °C 3.200 – 4.800 10.000 – 16.000 8.600 2.250 – 2.950 3.800 – 5.800 – – – –

Veľkosť balenia cca. 15 kg X-tra 20 kg granulát 20 kg granulát cca. 13,5 kg X-tra 25 kg granulát 10 kg tyčiniek 2 kg sviečky, 190 kg 
sudy

2 kg sviečky, 20 kg 
vedro, 190 kg sudy

300 g kartuše, 2 kg 
sviečky, 20 kg vedro, 

190 kg sudy

Technomelt Q 3113

Technomelt Q 9268H

Purmelt ME 4663 Purmelt QR 4663 Purmelt QR 3460
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Lepidlá na báze rozpúšťadiel
Lepidlá na báze rozpúšťadiel (polychloroprény) sú vytvárané rôznymi skupinami surových materiálov vrátane prírodnej a syntetickej gumy a vhodných 
kombinácií živíc (ropné látky, ketóny, estery alebo aromatické látky). Lepivý film sa vytvorí po vyparení rozpúšťadiel. Zostavy môžu byť vytvárané kon-
taktným lepením (nanesenie lepidla na oba povrchy) alebo vlhkým lepením (nanesením na jednu stranu lepeného spoja).
Väčšina kontaktných lepidiel je založená na báze chloroprénovej gumy. Vykazujú dobrú počiatočnú pevnosť a dosahujú vysoké pevnosti na početných 
povrchoch.

Terokal 2444 sa môže nanášať štetcom alebo špachtľou. Používa sa na lepenie gumy na rôzne povrchy, 
napr. kov, drevo, ako aj na samotnú gumu. Terokal 2444 ponúka vysokú počiatočnú pevnosť spoja a spo-
jovateľnosť. Spoj je pružný a poskytuje dobrú odolnosť voči teplote.

Macroplast B 2140 je kontaktné lepidlo na báze rozpúšťadla založené na polychloropréne. Produkt vyka-
zuje odolnosť voči vysokej teplote a schopnosť navzájom lepiť rôzne materiály. Macroplast B 2140 je 
vhodný pre nanášanie striekaním a je mimoriadne vhodný v prípadoch, keď spoje musia vydržať teplotu 
až do 120 °C.

Adhesin A 7088 je disperzia na báze vody. Používa sa na lepenie vrstvičiek plastikovaného PVC a lakova-
ných povrchov na papier a lepenku. Dobré vlastnosti lepenia na povrchoch potiahnutých PVDC laminova-
ným hliníkom, ako aj na polystyrénových filmoch.

Adhesin J 1626 je disperzia na báze vody založená na akrylátovom esteri.  Je vysoko koncentrovaným, 
rýchlo tuhnúcim disperzným lepidlom a preto je vhodný pre výrobné linky s vysokými rýchlosťami. 
Adhesin J 1626 sa používa na nanášanie lepidiel citlivých na tlak na papier, textílie a plastové filmy/fólie, 
na poťahovanie hliníkových a plastových reklamných tabúľ, obrazoviek a číselníkov pre elektrické/zvuko-
vé odvetvia a lepenie hliníkových fólií na hliníkové plechy.

Produkty na báze vody s vylepšenými vlastnosťami lepenia
Lepidlá na báze vody alebo "disperzné lepidlá" obsahujú nerozpustné živice, ktoré sa dobre distribuujú ako pevné častice vo vode. Tieto lepidlá tuhnú 
vyparovaním vody. Zosieťovanie rozptýlených častíc sa dosiahne najmä pridávaním bázických katalyzátorov. Preto sa odolnosť lepeného spoja voči 
vode a teplu veľmi zlepší. 
Disperzné lepidlá spravidla neobsahujú rozpúšťadlá alebo iné problematické chemikálie, nie sú škodlivé pre životné prostredie a sú menej nebezpeč-
né v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Disperzné lepidlá sa nanášajú pomocou valčekov alebo ručných pištolí. Tuhnutie lepidiel 
sa môže urýchliť aplikovaním prídavného tepla vrátane vetrania.

Kontaktné lepidlá s dobrou počiatočnou pevnosťou

Lepidlá na rozpúšťadlovej / vodnej báze

Terokal 2444

Adhesin A 7088

Macroplast B 2140

Adhesin J 1626
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Vysoká pevnosť

Terokal 2444 Macroplast  
B 2140 Adhesin A 7088 Adhesin J 1626

Lepidlo na báze rozpúšťadla Lepidlo na báze vody

Ručné nanášanie Nanášanie  
striekaním Nelepivé Citlivé na tlak

Macroplast B 2140

• Dobrá striekateľnosť 
• Odolnosť voči vysokej 

teplote

Polystyrénová pena

Lepenie izolačných voštinových 
konštrukckií na pozinkované oce-
ľové plechy

Laminovanie papiera na polystyrén

Terokal 2444

• Dobrá priľnavosť ku gume
• Vysoká pevnosť 
• Vysoká schopnosť kon-

taktu

Adhesin A 7088

• Dobrá priľnavosť k 
plastifikovanému PVC a 
polystyrénovým fóliám

• Mäkký, pružný suchý film

Adhesin J 1626

• Dobrá povrchová priľna-
vosť

• Vysoká súdržnosť

Technológia Lepidlo na báze  
rozpúšťadla

Lepidlo na báze  
rozpúšťadla Lepidlo na báze vody Lepidlo na báze vody

Chemický základ Polychloroprén Polychloroprén Disperzia Disperzia akrylátu

Obsah pevných látok cca. 30 % 15 – 18 % 57 – 61 % 65.5 – 68.5 %

Viskozita cca. 3000 mPa.s cca. 140 - 300 mPa.s 4000 - 6000 mPa.s 2000 - 3400 mPa.s 

Hodnota pH – – 3 – 5 6 – 8

Rozpätie prevádzkovej 
teploty -30 až +90 °C (100 °C) -30 až +120 °C (130 °C) – –

Výdatnosť 150 – 300 g/m2 150 – 250 g/m2 – –

Hustota cca. 0,89 g/cm3 0,78 – 0,88 g/cm3 – cca. 1.0 g/cm3

Farba Béžová Béžová Biela Biela

Veľkosť balenia 5 kg, 23 kg, 670 kg 23 kg, 160 kg 15 kg 28 kg

Riešenie
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Pri návrhoch lepených spojov je potrebné brať do úvahy nasledujúce kľúčové body:
• Povrchy, ktoré sa majú spojiť, by mali byť kvôli maximálnej schopnosti prenosu zaťaženia čo najväčšie
• Sily pôsobiace na spoj by mali byť rozložené po celej dĺžke lepeného spoja

Výber správneho konštrukčného lepidla od spoločnosti Henkel:

Prečo na konštrukčné lepenie použiť lepidlo  
spoločnosti Henkel?
Paleta produktov pre konštrukčné lepenie spoločnosti Henkel ponúka široký výber riešení spĺňa-
júcich rôzne nároky a podmienky v oblasti priemyselného dizajnu a stavebníctva.

Lepenie:
Lepenie je proces, v ktorom sa dva podobné alebo odlišné materiály pevne a natrvalo spoja 
pomocou lepidla. 
Lepidlá budujú "mosty" medzi povrchmi podkladov, ktoré sa majú spojiť.

Na dosiahnutie optimálneho výsledku lepenia musia byť splnené nasledujúce predpokla-
dy:
• Kompatibilita lepidla s materiálmi, ktoré sa majú lepiť
• Kompatibilita lepidla s materiálmi so špecifikovanými požiadavkami
• Správne spracovanie lepidla

Výhody lepenia v porovnaní s tradičnými spôsobmi spájania:
Rovnomernejšie rozloženie napätia po celom kontaktnom povrchu:
To má veľmi pozitívny vplyv na získanú statickú a dynamickú pevnosť. V situáciách, keď pri 
zváraní a nitovaní vznikajú lokálne kulminačné body napätia, získavame pri konštrukčnom lepení 
rovnomerné rozloženie a absorpciu dávok napätia.

Bez zmeny povrchu a textúry spájaných materiálov:
Teploty pri zváraní môžu zmeniť textúru a tým aj mechanické vlastnosti materiálov. Okrem toho 
zváranie, nitovanie a skrutkovanie ovplyvňujú vizuálny vzhľad dielov.

Úspora hmotnosti:
Lepidlá sú osobitné obľúbené pre ľahké konštrukcie, kde sa musia spájať tenkostenné dielce (hrúbka stien < 0,5 mm).

Tesnené spoje:
Lepidlá môžu slúžiť tiež ako tesniaci prostriedok, ktorý zamedzuje strate tlaku alebo úniku kvapalín, blokuje prenikanie kondenzujúcej vody a tým 
chráni proti korózii.

Spájanie rôznych materiálov a znižovanie rizika korózie:
Lepidlo vytvára ochranný film na zamedzenie kontaktnej korózii v prípade spojenia rôznych druhov kovov. Pôsobí aj ako elektrický a tepelný izolátor.

Konštrukčné lepenie
Pre náročné požiadavky 

Návrhy spojov vhodných pre lepenie:
Každá konštrukcia so šmykovým, ťahovým alebo kompresívnym namáha-
ním, napr. jednoduché a dvojité preplátované spoje, jednoduché a dvojité 
krycie dosky, prekrytie dvoch skosených koncov a dvojité prekrývanie.

Návrhy spojov nevhodných pre lepenie:
Spoj na tupo, zaťaženie odlučnosťou a zaťaženie odlupovaním.
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Lepenie pevných častí

Lepenie pružných častí

Dostupné technológie

Pevné lepidlá sa používajú najmä na prenos veľkého zaťaženia ako náhrada za bežné metódy mechanického spájania. Dve časti zlepené takýmto lepid-
lom sa môžu považovať za štrukturálne prepojené. Mechanické vlastnosti ako vysoká pevnosť, vysoký modul a vysoká priľnavosť sa preukázali ako účin-
né pre zákaznícke riešenia. V náročných odvetviach ako je letecký a automobilový priemysel.

Pevné lepenie ponúka užívateľom významné výhody:
• Zjednodušuje konštrukciu zvýšením prevnosti/tuhosti pre prenos zaťaženia
• Zamedzuje únave a zlyhaniu materiálu prostredníctvom rovnomerného prenosu zaťaženia (rozlože-

nie napätia) a zachovaním štrukturálnej integrity (žiadne tepelné ani mechanické oslabenie dielcov)
• Šetrí výrobné náklady nahradením tradičných mechanických produktov upevňovania (skrutky, nity 

alebo zváranie)
• Prináša úsporu materiálových nákladov a úsporu hmotnosti znížením hrúbky materiálov pri súčas-

nom zachovaní vlastností vzhľadom na prenos zaťaženia
• Umožňuje najrozmanitejšie kombinácie podkladov, napr. kov/plast, kov/sklo, kov/drevo, atď. 

Popri vlastnostiach lepeného konštrukčného celku v oblasti prenosu zaťaženia sa pružné lepidlá volia najmä pre schopnosť elasticky absorbovať a/alebo 
kompenzovať dynamické napätia. Popri svojich pružných vlastnostiach vykazujú mnohé pružné lepidlá spoločnosti Henkel vysokú vnútornú pevnosť 
(kohéziu) a relatívne vysoký modul, čo umožňuje získať spoje s blokovaním trenia, ktoré sú zároveň pružné.

Pružné lepenie ponúka užívateľom významné výhody:
• Zjednodušuje konštrukciu zvýšením pevnosti/tuhosti na odolávanie dynamickým zaťaženiam
• Zamedzuje únave a zlyhaniu materiálu prostredníctvom rovnomerného prenosu zaťaženia (rozlože-

nie napätia) a zachovaním štrukturálnej integrity (žiadne tepelné ani mechanické oslabenie dielcov)
• Šetrí výrobné náklady nahradením tradičných mechanických prosduktov upevňovania (skrutky, nity 

alebo zváranie)
• Umožňuje najrozmanitejšie kombinácie podkladov, napr. kov/plast, kov/sklo, kov/drevo, atď.
• Znižuje a/alebo kompenzuje napätie vyvolané rozdielnou tepelnou rozťažnosťou povrchov spoja

Epoxidy
• Lepenie pevných častí
• 1- alebo 2-zložkový produkt
• Schopnosť vypĺňať veľké špáry
• Veľmi vysoká pevnosť
• Pre malé až stredne veľké povrchy
• Veľmi dobrá chemická odolnosť

Silánom modifikované polyméry
• Lepenie pružných častí
• 1- alebo 2-zložkový produkt
• Lepenie väčšiny podkladov

Polyuretány
• Lepenie mierne pružných častí
• 2-zložkový produkt
• Schopnosť vypĺňať veľké špáry
• Vysoká pevnosť
• Pre stredné až veľké povrchy
• Dobrá chemická odolnosť

Silikóny
• Lepenie pružných častí
• 1- alebo 2-zložkový produkt
• Veľmi vysoká tepelná odolnosť
• Veľmi dobrá chemická odolnosť

Akryly
• Lepenie pevných až mierne pružných častí
• 1- alebo 2-zložkový produkt
• Pre malé povrchy
• Veľmi vysoká pevnosť
• Dobrá chemická odolnosť

Montáž fotovoltaického modulu

Analýza namáhania lepeného potrubného spoja 
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Konštrukčné lepenie - Epoxidy
Tabuľka produktov

Aký je Váš zámer?

Všeobecné lepenie

Vysoká viskozita Tekuté Číre

Rýchle vytvrdzovanie

3423 A&B 9483 A&B 3430 A&BRiešenie

* Čas zgélovatenia pri 120 °C
** Doba tuhnutia pri teplote 120 °C 
alebo vyššej: pozri technický list 
produktu

Loctite® Hysol® 3423 A&B

• Nestekajúca pasta
• Stredná životnosť
• Vynikajúca chemická odolnosť

Loctite® Hysol® 3423 A&B je uni-
verzálne 2-zložkové epoxidové 
lepidlo vhodné pre vypĺňanie špár 
a vertikálne nanášanie. Ideálne pre 
lepenie kovových komponentov

Loctite® Hysol® 9483 A&B

• Tekuté
• Ultračíre
• Nízke vstrebávanie vlhkosti

Loctite® Hysol® 9483 A&B je univer-
zálne 2-zložkové epoxidové lepidlo 
vhodné na lepenie a zalievanie 
všade tam, kde sa vyžaduje optická 
čistota a vysoká pevnosť. Ideálne 
na lepenie dekoratívnych panelov a 
displejov

Loctite® Hysol® 3430 A&B

• Stredná viskozita
• Ultračíre
• Tvrdený
• Vode odolné

Loctite® Hysol® 3430 A&B je päť-
minútové 2-zložkové epoxidové 
lepidlo vhodné na použitie tam, kde 
sa vyžaduje opticky číre zlepenie. 
Ideálne na lepenie skla, ozdobných 
panelov a displejov a všeobecne 
aplikácií "urob si sám"

Popis 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 1-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid

Objemový pomer zmiešavania (A:B) 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 – 2:1

Hmotnostný pomer zmiešavania 
(A:B) 100:70 100:46 100:100 100:46.5 100:50 – 100:50

Doba spracovateľnosti 45 min. 30 min. 7 min. 110 min. 60 min. 5 min.* 3 hod.

Doba fixácie 180 min. 210 min. 15 min. 270 min. 180 min. 30 min.** 8 hod.

Farba Sivá Ultračíre Ultračíre Šedobiela Šedobiela Sivá Sivá

Viskozita 300 Pa·s 7 Pa·s 23 Pa·s 8.7 Pa·s 35 Pa·s 45 Pa·s 12 Pa·s

Pevnosť v šmyku (GBMS) 17 N/mm2 23 N/mm2 22 N/mm2 24 N/mm2 37 N/mm2 46 N/mm2 20 N/mm2

Odolnosť voči odlupovaniu (GBMS) 2,7 N/mm 1,5 N/mm 3 N/mm 0,4 N/mm 8 N/mm 9,5 N/mm –

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +120 °C -55 až +150 °C -55 až +100 °C -55 až +120 °C -55 až +120 °C -55 až +200 °C -55 až +180 °C
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Schválené pre potraviny Tvrdený Odolnosť voči vysokej teplote

Styk s potravinami Vysoký technický výkon

9480 A&B 95149466 A&B 9497 A&B

Popis 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 1-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid

Objemový pomer zmiešavania (A:B) 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 – 2:1

Hmotnostný pomer zmiešavania 
(A:B) 100:70 100:46 100:100 100:46.5 100:50 – 100:50

Doba spracovateľnosti 45 min. 30 min. 7 min. 110 min. 60 min. 5 min.* 3 hod.

Doba fixácie 180 min. 210 min. 15 min. 270 min. 180 min. 30 min.** 8 hod.

Farba Sivá Ultračíre Ultračíre Šedobiela Šedobiela Sivá Sivá

Viskozita 300 Pa·s 7 Pa·s 23 Pa·s 8.7 Pa·s 35 Pa·s 45 Pa·s 12 Pa·s

Pevnosť v šmyku (GBMS) 17 N/mm2 23 N/mm2 22 N/mm2 24 N/mm2 37 N/mm2 46 N/mm2 20 N/mm2

Odolnosť voči odlupovaniu (GBMS) 2,7 N/mm 1,5 N/mm 3 N/mm 0,4 N/mm 8 N/mm 9,5 N/mm –

Rozpätie prevádzkovej teploty -55 až +120 °C -55 až +150 °C -55 až +100 °C -55 až +120 °C -55 až +120 °C -55 až +200 °C -55 až +180 °C

Loctite® Hysol® 9480 A&B

• Dobrá chemická odolnosť
• Tvrdený produkt
• Dobrá priľnavosť k nehrdzavejúcej 

oceli

Loctite® Hysol® 9480 A&B je 2-zlož-
kové epoxidové lepidlo schválené 
na použitie tam, kde môže dôjsť k 
styku s potravinami. Je vhodné na 
lepenie kovov a väčšiny plastových 
dielcov v potravinárstve a príbuz-
ných odvetviach

Loctite® Hysol® 9466 A&B

• Stredná viskozita
• Nízka hustota – SG = 1,0
• Vysoká pevnosť

Loctite® Hysol® 9466 A&B je tvr-
dené 2-zložkové epoxidové lepidlo 
vhodné pre viacúčelové použitie 
vyžadujúce dlhú dobu spracovateľ-
nosti a vysokú pevnosť lepeného 
spoja. Ideálne pre širokú škálu 
povrchov ako sú kovy, keramika a 
väčšina plastov

Loctite® Hysol® 9514

• Vhodné pre vytvrdzovanie  
indukčným ohrevom

• Vysoká pevnosť v šmyku a  
odolnosť proti odlupovaniu

• Vynikajúca chemická odolnosť
• Odolné proti vysokým teplotám 

(200 °C)

Loctite® Hysol® 9514 je tvrdené 
1-zložkové epoxidové lepidlo vhod-
né pre vypĺňanie špár a odolné proti 
vysokým prevádzkovým teplotám. 
Ideálne tam, keď sa vyžaduje pev-
nosť, ako je napríklad lepenie filtrov 
a magnetov.

Loctite® Hysol® 9497 A&B

• Stredná viskozita
• Vysoká tepelná vodivosť
• Vysoká pevnosť v tlaku
• Odolné voči vysokým teplotám 

(180 °C)

Loctite® Hysol® 9497 A&B je tepel-
ne vodivé 2-zložkové epoxidové 
lepidlo na vypĺňanie špár a lepenie 
pri vysokých teplotách. Ideálne na 
odvádzanie tepla.
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Zoznam produktov

Konštrukčné lepenie - Epoxidy

Produkt  Technológia Farba
po zmiešaní

Viskozita v 
Pa.s

Objemový 
pomer  

zmiešavania

Doba  
spracovateľnosti

Doba  
fixácie

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty

Pevnosť v 
ťahu

N/mm²

Odolnosť 
proti  

odlupovaniu
N/mm

Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® Hysol® 3421 2-zložkový 
epoxid číra jantárová 37 1:1 30 – 150 min. 240 min. -55 až +120 °C 28 2 – 3 50 ml, 200 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, všeobecné účely, dlhý čas spracovateľnosti

Loctite® Hysol® 3423 2-zložkový 
epoxid sivá 300 1:1 30 – 60 min. 180 min. -55 až +120 °C 24 2 – 3 50 ml, 200 ml, 400 ml, 

1 kg, 20 kg viacúčelové, vynikajúce pre kov, dobrá odolnosť voči vlhkosti 

Loctite® Hysol® 3425 2-zložkový 
epoxid žltá / biela 1.350 1:1 55 – 105 min. 240 min. -55 až +120 °C 27 1,5 – 2,5 50 ml, 200 ml, 400 ml, 

1 kg, 20 kg viacúčelový produkt, vynikajúce na lepenie kovov, na veľké povrchy, tixotropné

Loctite® Hysol® 3430 2-zložkový 
epoxid ultračíre 23 1:1 5 – 10 min. 15 min. -55 až +100 °C 36 3 24 ml, 50 ml, 200 ml, 

400 ml, 20 kg viacúčelový produkt, rýchle, ultračíre

Loctite® Hysol® 3450 2-zložkový 
epoxid sivá 35 1:1 4 – 6 min. 15 min. -55 až +100 °C – – 25 ml konštrukčné lepidlo, rýchle tuhnutie, ideálne pre opravy kovov

Loctite® Hysol® 9450 2-zložkový 
epoxid priesvitná 200 1:1 2 – 7 min. 13 min. -55 až +100 °C 17 0,6 50 ml, 200 ml, 400 ml, 

20 kg viacúčelový produkt, rýchle (5 min.), vypĺňanie špár, priezračné

Loctite® Hysol® 9461 2-zložkový 
epoxid sivá 72 1:1 40 min. 240 min. -55 až +120 °C 30 10 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, tvrdené, vypĺňanie špár

Loctite® Hysol® 9464 2-zložkový 
epoxid sivá 96 1:1 10 – 20 min. 180 min. -55 až +120 °C – 7 – 10 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, tvrdené, vypĺňanie špár, rýchle tuhnutie

Loctite® Hysol® 9466 2-zložkový 
epoxid šedobiela 35 2:1 60 min. 180 min. -55 až +120 °C 32 8 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg tvrdený viacúčelový produkt, vysoká pevnosť lepeného spoja pre všetky povrchy

Loctite® Hysol® 9480 2-zložkový 
epoxid šedobiela 8,7 2:1 110 – 190 min. 270 min. -55 až +120 °C 47 0,4 50 ml, 400 ml viacúčelový produkt, schválený pre styk s potravinami

Loctite® Hysol® 9483 2-zložkový 
epoxid ultračíre 7 2:1 25 – 60 min. 210 min. -55 až +150 °C 47 1,5 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg viacúčelový produkt, ultračíry, vynikajúci na panely a displeje

Loctite® Hysol® 9489 2-zložkový 
epoxid sivá 45 1:1 60 – 120 min. 300 min. -55 až +120 °C 14 2,2 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, všeobecné účely, predĺžená životnosť

Loctite® Hysol® 9492 2-zložkový 
epoxid biela 30 2:1 15 min. 75 min. -55 až +180 °C 31 1,6 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, odolné proti vysokým teplotám

Loctite® Hysol® 9497 2-zložkový 
epoxid sivá 12 2:1 165 – 255 min. 480 min. -55 až +180 °C 52.6 – 50 ml, 400 ml, 20 kg odolné proti vysokým teplotám, tepelne vodivé, vynikajúce na lepenie kovových komponen-

tov (tixotropné)

Loctite® Hysol® 9514 1-zložkový 
epoxid sivá 45 –  – vytvrdzovanie 

za tepla -55 až +200 °C 44 9,5 300 ml, 1 kg, 20 kg odolné voči vysokým teplotám, spoje odolné voči teplu, tvrdené, vysoká mechanická odol-
nosť

Macroplast EP 3032 / 5032 2-zložkový 
epoxid sivá 80 1:1 120 min. 480 min. -55 až +80 °C – –

Časť A: 50 ml, 400 ml, 
30 kg, časť B: 50 ml, 

400 ml, 25 kg

viacúčelový produkt vhodný pre styk s pitnou vodou (schválené podľa právnych predpisov 
týkajúcich sa vôd)
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Produkt  Technológia Farba
po zmiešaní

Viskozita v 
Pa.s

Objemový 
pomer  

zmiešavania

Doba  
spracovateľnosti

Doba  
fixácie

Rozpätie 
prevádzkovej 

teploty

Pevnosť v 
ťahu

N/mm²

Odolnosť 
proti  

odlupovaniu
N/mm

Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® Hysol® 3421 2-zložkový 
epoxid číra jantárová 37 1:1 30 – 150 min. 240 min. -55 až +120 °C 28 2 – 3 50 ml, 200 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, všeobecné účely, dlhý čas spracovateľnosti

Loctite® Hysol® 3423 2-zložkový 
epoxid sivá 300 1:1 30 – 60 min. 180 min. -55 až +120 °C 24 2 – 3 50 ml, 200 ml, 400 ml, 

1 kg, 20 kg viacúčelové, vynikajúce pre kov, dobrá odolnosť voči vlhkosti 

Loctite® Hysol® 3425 2-zložkový 
epoxid žltá / biela 1.350 1:1 55 – 105 min. 240 min. -55 až +120 °C 27 1,5 – 2,5 50 ml, 200 ml, 400 ml, 

1 kg, 20 kg viacúčelový produkt, vynikajúce na lepenie kovov, na veľké povrchy, tixotropné

Loctite® Hysol® 3430 2-zložkový 
epoxid ultračíre 23 1:1 5 – 10 min. 15 min. -55 až +100 °C 36 3 24 ml, 50 ml, 200 ml, 

400 ml, 20 kg viacúčelový produkt, rýchle, ultračíre

Loctite® Hysol® 3450 2-zložkový 
epoxid sivá 35 1:1 4 – 6 min. 15 min. -55 až +100 °C – – 25 ml konštrukčné lepidlo, rýchle tuhnutie, ideálne pre opravy kovov

Loctite® Hysol® 9450 2-zložkový 
epoxid priesvitná 200 1:1 2 – 7 min. 13 min. -55 až +100 °C 17 0,6 50 ml, 200 ml, 400 ml, 

20 kg viacúčelový produkt, rýchle (5 min.), vypĺňanie špár, priezračné

Loctite® Hysol® 9461 2-zložkový 
epoxid sivá 72 1:1 40 min. 240 min. -55 až +120 °C 30 10 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, tvrdené, vypĺňanie špár

Loctite® Hysol® 9464 2-zložkový 
epoxid sivá 96 1:1 10 – 20 min. 180 min. -55 až +120 °C – 7 – 10 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, tvrdené, vypĺňanie špár, rýchle tuhnutie

Loctite® Hysol® 9466 2-zložkový 
epoxid šedobiela 35 2:1 60 min. 180 min. -55 až +120 °C 32 8 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg tvrdený viacúčelový produkt, vysoká pevnosť lepeného spoja pre všetky povrchy

Loctite® Hysol® 9480 2-zložkový 
epoxid šedobiela 8,7 2:1 110 – 190 min. 270 min. -55 až +120 °C 47 0,4 50 ml, 400 ml viacúčelový produkt, schválený pre styk s potravinami

Loctite® Hysol® 9483 2-zložkový 
epoxid ultračíre 7 2:1 25 – 60 min. 210 min. -55 až +150 °C 47 1,5 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg viacúčelový produkt, ultračíry, vynikajúci na panely a displeje

Loctite® Hysol® 9489 2-zložkový 
epoxid sivá 45 1:1 60 – 120 min. 300 min. -55 až +120 °C 14 2,2 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, všeobecné účely, predĺžená životnosť

Loctite® Hysol® 9492 2-zložkový 
epoxid biela 30 2:1 15 min. 75 min. -55 až +180 °C 31 1,6 50 ml, 400 ml, 1 kg, 

20 kg konštrukčné lepidlo, odolné proti vysokým teplotám

Loctite® Hysol® 9497 2-zložkový 
epoxid sivá 12 2:1 165 – 255 min. 480 min. -55 až +180 °C 52.6 – 50 ml, 400 ml, 20 kg odolné proti vysokým teplotám, tepelne vodivé, vynikajúce na lepenie kovových komponen-

tov (tixotropné)

Loctite® Hysol® 9514 1-zložkový 
epoxid sivá 45 –  – vytvrdzovanie 

za tepla -55 až +200 °C 44 9,5 300 ml, 1 kg, 20 kg odolné voči vysokým teplotám, spoje odolné voči teplu, tvrdené, vysoká mechanická odol-
nosť

Macroplast EP 3032 / 5032 2-zložkový 
epoxid sivá 80 1:1 120 min. 480 min. -55 až +80 °C – –

Časť A: 50 ml, 400 ml, 
30 kg, časť B: 50 ml, 

400 ml, 25 kg

viacúčelový produkt vhodný pre styk s pitnou vodou (schválené podľa právnych predpisov 
týkajúcich sa vôd)

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



58

Konštrukčné lepenie – Akryly
Tabuľka produktov

Univerzálny účel Univerzálny účel Vysoká teplota

1-zložkový akryl

330 F246 3342

Loctite® 330

• Univerzálny produkt
• Dobrá odolnosť voči 

rázom
• Ideálny na lepenie odliš-

ných povrchov ako sú 
PVC, fenolové a akrylové 
zlúčeniny

Loctite® F246

• Univerzálny produkt
• Veľmi rýchle vytvrdnutie 

spolu s Ini. č.5
• Vysoká pevnosť

Loctite® 3342

• Odolnosť voči vysokej 
teplote

• Dobrá odolnosť voči 
rázom

• Dobrá odolnosť voči 
vlhkosti

Riešenie

Popis Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Predmiešanie Predmiešanie Predmiešanie

Aktivátor 7388 Ini č. 1, č. 5 7386 7386 7649  –  –  –

Objemový pomer zmiešavania (A:B)  –  –  –  –  – 1:1 1:1 1:10

Farba Svetložltá Šedobiela Nepriehľadná žltá Zelenosivá Žltá až jantárová Zelená Jemne svetlofialová, číra Žltá

Viskozita 67 500 mPa·s 30 000 mPa·s 90 000 mPa·s 29 000 mPa·s 18 000 mPa·s 17 000 mPa·s 18 000 mPa·s 12 000 mPa·s

Doba spracovateľnosti  –  –  –  –  – 4 min. 0.5 min. 4 min.

Doba fixácie 3 min. 0,5 – 1 min. 1 – 1,5 min. 3 min. 3 min. 5 – 10 min. 3 min. > 40 min.

Pevnosť v šmyku (GBMS) 15 - 30 N/mm2 35 N/mm2 15 - 30 N/mm2 26 - 30 N/mm2 15 N/mm2 25 N/mm2 12 N/mm2 13 (PBT)

Prevádzková teplota (do) 100 °C 120 °C 180 °C 120 °C 120 °C 120 °C 80 °C 100 °C

Veľkosť balenia sada 50 ml, 315 ml, 1 
l, 5 l sada 50 ml, 320 ml, 5 l 300 ml, 1 l, 15 l 50 ml, 300 ml 50 ml, 250 ml, 1 l 50 ml, 600 ml 50 ml, 20 l 50 ml, 490 ml

www.loctite-henkel.sk
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Lepenie skla Lepenie magnetov Univerzálny účel Číre zlepenie Polyolefínové  
lepidlo

2-zložkový akryl

3298 326 3295 V5004 3038

Popis Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Bez potreby zmiešavania Predmiešanie Predmiešanie Predmiešanie

Aktivátor 7388 Ini č. 1, č. 5 7386 7386 7649  –  –  –

Objemový pomer zmiešavania (A:B)  –  –  –  –  – 1:1 1:1 1:10

Farba Svetložltá Šedobiela Nepriehľadná žltá Zelenosivá Žltá až jantárová Zelená Jemne svetlofialová, číra Žltá

Viskozita 67 500 mPa·s 30 000 mPa·s 90 000 mPa·s 29 000 mPa·s 18 000 mPa·s 17 000 mPa·s 18 000 mPa·s 12 000 mPa·s

Doba spracovateľnosti  –  –  –  –  – 4 min. 0.5 min. 4 min.

Doba fixácie 3 min. 0,5 – 1 min. 1 – 1,5 min. 3 min. 3 min. 5 – 10 min. 3 min. > 40 min.

Pevnosť v šmyku (GBMS) 15 - 30 N/mm2 35 N/mm2 15 - 30 N/mm2 26 - 30 N/mm2 15 N/mm2 25 N/mm2 12 N/mm2 13 (PBT)

Prevádzková teplota (do) 100 °C 120 °C 180 °C 120 °C 120 °C 120 °C 80 °C 100 °C

Veľkosť balenia sada 50 ml, 315 ml, 1 
l, 5 l sada 50 ml, 320 ml, 5 l 300 ml, 1 l, 15 l 50 ml, 300 ml 50 ml, 250 ml, 1 l 50 ml, 600 ml 50 ml, 20 l 50 ml, 490 ml

Loctite® 3298

• Veľmi dobrá priľnavosť 
ku sklu

• Vysoká pevnosť
• Dobrá odolnosť voči 

rázom

Loctite® 326

• Produkt na lepenie mag-
netov

• Stredná viskozita 
(tixotropný)

• Dobrá priľnavosť k rôz-
nym druhom ferritov

Loctite® V5004

• Číre miesto spoja po 
vytvrdnutí

• Rýchle vytvrdzovanie
• Stredná pevnosť
• Dobrá priľnavosť ku 

kovom a plastom

Loctite® 3038

• Veľmi dobrá priľnavosť k 
polyolefínovým  
podkladom (PP, PE)

• Dobrá odolnosť voči 
rázom

• Dobrá priľnavosť ku 
kovom s galvanickým 
povlakom

Loctite® 3295

• 2-zložkový univerzálny 
produkt

• Dobrá odolnosť voči 
rázom

• Lepenie kovov, keramiky 
a plastov

www.loctite-henkel.sk
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Zoznam produktov

Konštrukčné lepenie – Akryly

Produkt  Popis Aktivátor
Objemový 

pomer zmieša-
vania (A:B)

Farba Viskozita v mPa·s
Doba  

spracovateľnosti  
v min.

Doba fixácie 
 v min.

Pevnosť v šmyku 
(GBMS) N/mm²

Prevádzková  
teplota (do) °C Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 317 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 734 – bezfarebný 3.000 – 1 12 – 26 120 50 ml rýchle spracovanie / malé špáry

Loctite® 326 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7649 – žltá až jantárová 18.000 – 3 15 120 50 ml, 250 ml, 1 l lepenie magnetov

Loctite® 330 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7388 – svetložltá 67.500 – 3 15 – 30 100 sada 50 ml, 315 ml, 1 

l, 5 l univerzálny účel

Loctite® 366 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7649 – žltá až jantárová 7.500 – nevhodné 13.5 120 250 ml dodatočné vytvrdzovanie UV žiarením

Loctite® 3030 Predmiešanie  – 1:10 číra žltá 6.500 3 10 9 (PBT) 65 35 ml lepí PO

Loctite® 3038 Predmiešanie  – 1:10 žltá 12.000 4 > 40 13 (PBT) 100 50 ml, 490 ml lepí PO

Loctite® 3295 Predmiešanie  – 1:1 zelená 17.000 4 5 – 10 25 120 50 ml, 600 ml univerzálny účel

Loctite® 3298 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7386 – zelenosivá 29.000 – 3 26 – 30 120 50 ml, 300 ml lepenie skla

Loctite® 3342 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7386 – nepriehľadná žltá 90.000 – 1 – 1,5 15 – 30 180 300 ml, 1 l, 15 l vysoká teplota

Loctite® 3504 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7649 – jantárová 1,050 – nevhodné 22 120 50 ml, 250 ml dodatočné vytvrdzovanie UV žiarením

Loctite® F246 Bez potreby 
zmiešavania Ini č. 1, č. 5 – šedobiela 30.000 – 0,5 – 1 35 120 sada 50 ml, 320 ml, 5 l univerzálny účel

Loctite® V5004 Predmiešanie  – 1:1 jemne svetlofialová, 
číra 18.000 0.5 3 12 80 50 ml, 20 l číry lepený spoj

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Popis Aktivátor
Objemový 

pomer zmieša-
vania (A:B)

Farba Viskozita v mPa·s
Doba  

spracovateľnosti  
v min.

Doba fixácie 
 v min.

Pevnosť v šmyku 
(GBMS) N/mm²

Prevádzková  
teplota (do) °C Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 317 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 734 – bezfarebný 3.000 – 1 12 – 26 120 50 ml rýchle spracovanie / malé špáry

Loctite® 326 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7649 – žltá až jantárová 18.000 – 3 15 120 50 ml, 250 ml, 1 l lepenie magnetov

Loctite® 330 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7388 – svetložltá 67.500 – 3 15 – 30 100 sada 50 ml, 315 ml, 1 

l, 5 l univerzálny účel

Loctite® 366 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7649 – žltá až jantárová 7.500 – nevhodné 13.5 120 250 ml dodatočné vytvrdzovanie UV žiarením

Loctite® 3030 Predmiešanie  – 1:10 číra žltá 6.500 3 10 9 (PBT) 65 35 ml lepí PO

Loctite® 3038 Predmiešanie  – 1:10 žltá 12.000 4 > 40 13 (PBT) 100 50 ml, 490 ml lepí PO

Loctite® 3295 Predmiešanie  – 1:1 zelená 17.000 4 5 – 10 25 120 50 ml, 600 ml univerzálny účel

Loctite® 3298 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7386 – zelenosivá 29.000 – 3 26 – 30 120 50 ml, 300 ml lepenie skla

Loctite® 3342 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7386 – nepriehľadná žltá 90.000 – 1 – 1,5 15 – 30 180 300 ml, 1 l, 15 l vysoká teplota

Loctite® 3504 Bez potreby 
zmiešavania Loctite® 7649 – jantárová 1,050 – nevhodné 22 120 50 ml, 250 ml dodatočné vytvrdzovanie UV žiarením

Loctite® F246 Bez potreby 
zmiešavania Ini č. 1, č. 5 – šedobiela 30.000 – 0,5 – 1 35 120 sada 50 ml, 320 ml, 5 l univerzálny účel

Loctite® V5004 Predmiešanie  – 1:1 jemne svetlofialová, 
číra 18.000 0.5 3 12 80 50 ml, 20 l číry lepený spoj
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Univerzálny účel Rýchle  
vytvrdzovanie Univerzálny účel

UR 7221 UR 7228 UK 8103

Veľké povrchy lepenia 

1-zložkové

Tolerancia zmien veľkosti špáry

2-zložkový

Macroplast UK 8103

• Viacúčelový 
• K dispozícii sú rôzne  

úrovne akcelerácie
• Dobré vlastnosti tečenia 
• Kruhová ryha (vrátane 

IMO) 

2-zložkové polyuretánové 
lepidlo na všeobecný účel, 
ktoré sa ľahko nanáša na 
veľké povrchy na lepenie 
potiahnutých kovov a poly-
uretánovej peny najmä v 
priemysle na stavbu lodí.

Macroplast UR 7228

• Krátky čas fixácie
• Peniaci
• IMO 

Jednozložkové polyuretáno-
vé lepidlo, ktoré je vytvrdzo-
vané vlhkosťou zo vzduchu 
alebo jemného vodného 
spreja na lepenie PVC a 
polyuretánovej tuhej peny 
pre lakované alebo epo-
xidom potiahnuté plechy. 
Poskytuje veľmi rýchle spra-
covanie pri lepení panelov

Macroplast UR 7221

• Dlhý čas spracovateľnosti
• Viacúčelový
• Peniaci
• IMO 

Jednozložkové polyuretáno-
vé lepidlo, ktoré je vytvrdzo-
vané vlhkosťou zo vzduchu 
alebo jemného vodného 
spreja na lepenie PVC a 
polyuretánové tuhé peny pre 
lakované alebo epoxidom 
potiahnuté plechy. Má dobrý 
pomer času spracovateľnos-
ti k času zlisovania

Riešenie

Tabuľka produktov

Konštrukčné lepenie - Polyuretány

Technológia 2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové polyuretáno-
vé lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

1-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

Viskozita 5500 - 10 500 mPa.s 5500 - 10 500 mPa.s 8000 - 10 000 mPa.s 8,000 – 10,000 mPa·s Pastovitá 250 000 - 310 000 mPa.s 400 000 - 500 000 mPa.s 400 000 – 500 000 mPa·s

Počiatočná pevnosť 2 – 4 hod. 10 – 15 min. 5 – 8 hod. 8 – 10 hod. 2 hod.* 3 – 4 hod. 40 – 60 min. 1 – 2 hod.

Čas vytvrdzovania 2 dni 1 deň 5 – 7 dní 5 – 7 dní 5 – 7 dní 5 – 7 dní 2 – 3 dní 2 – 3 dni

Pevnosť v šmyku a v ťahu > 6 N/mm² > 6 N/mm² > 9 N/mm² > 12 N/mm² > 5 N/mm² v prípade 5 
mm vrstvy > 12 N/mm² > 10 N/mm² > 20 N/mm²

Prevádzková teplota (krátka expozícia) -40 až +80 °C (100 °C) -40 až +80 °C (100 °C) -40 až +80 °C (150 °C) -190 až +80 °C (150 °C) -40 až +90 °C (120 °C) -40 až +80 °C (150 °C) -40 až +80 °C 100 °C -40 až +120 °C 150 °C

Veľkosť balenia 30 kg kanister, 200 kg 
sud, 1000 kg kontajner

30 kg kanis-
ter, 200 kg sud, 

1,000 kg kontajner

24 kg kanister, 250 
kg sud, 1250 kg kon-

tajner

4 kg kombinované bale-
nie, 24 kg nádoba, 250 

kg sud

200 ml náplň, 310 ml 
náplň, 400 ml fľaška, 

570 ml fľaška

3,6 kg kombinované 
balenie, 300 kg sud 415 ml dvojitá náplň 400 ml dvojitá náplň

* Doba na dosiahnutie požadovanej 
pevnosti
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Technológia 2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové polyuretáno-
vé lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

1-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

2-zložkové  
polyuretánové lepidlo

Viskozita 5500 - 10 500 mPa.s 5500 - 10 500 mPa.s 8000 - 10 000 mPa.s 8,000 – 10,000 mPa·s Pastovitá 250 000 - 310 000 mPa.s 400 000 - 500 000 mPa.s 400 000 – 500 000 mPa·s

Počiatočná pevnosť 2 – 4 hod. 10 – 15 min. 5 – 8 hod. 8 – 10 hod. 2 hod.* 3 – 4 hod. 40 – 60 min. 1 – 2 hod.

Čas vytvrdzovania 2 dni 1 deň 5 – 7 dní 5 – 7 dní 5 – 7 dní 5 – 7 dní 2 – 3 dní 2 – 3 dni

Pevnosť v šmyku a v ťahu > 6 N/mm² > 6 N/mm² > 9 N/mm² > 12 N/mm² > 5 N/mm² v prípade 5 
mm vrstvy > 12 N/mm² > 10 N/mm² > 20 N/mm²

Prevádzková teplota (krátka expozícia) -40 až +80 °C (100 °C) -40 až +80 °C (100 °C) -40 až +80 °C (150 °C) -190 až +80 °C (150 °C) -40 až +90 °C (120 °C) -40 až +80 °C (150 °C) -40 až +80 °C 100 °C -40 až +120 °C 150 °C

Veľkosť balenia 30 kg kanister, 200 kg 
sud, 1000 kg kontajner

30 kg kanis-
ter, 200 kg sud, 

1,000 kg kontajner

24 kg kanister, 250 
kg sud, 1250 kg kon-

tajner

4 kg kombinované bale-
nie, 24 kg nádoba, 250 

kg sud

200 ml náplň, 310 ml 
náplň, 400 ml fľaška, 

570 ml fľaška

3,6 kg kombinované 
balenie, 300 kg sud 415 ml dvojitá náplň 400 ml dvojitá náplň

Dobrá priľnavosť  
k plastom

Odolnosť proti  
vysokej teplote 

Lepenie pružných 
častí 

Bezprimérová  
priľnavosť Vysoká pevnosť 

UK 8202 Terostat 8597 
HMLC UK 8326 B30 UK 1366 B10 UK 1351 B25

Konštrukčné lepenie 

1-zložkový

Vypĺňanie špár 

2-zložkový

Macroplast UK 8202

• Dobrá pružnosť pri níz-
kych teplotách

• Vysoká pevnosť
• Schválenie ABS 

2-zložkové polyuretánové 
lepidlo s nízkou viskozitou 
vhodné na stavbu panelov 
pre tankery LNG/LPG spĺňa-
júce nariadenia Amerického 
úradu pre lodnú prepravu 
(ABS)

Macroplast UK 8326 B30

• Bezprimérová priľnavosť 
ku kovom 

• Dobrá stabilita starnutia 
• Odolné voči sadnutiu 

2-zložkové polyuretánové 
lepidlo odolné voči sadnutiu, 
ktoré je vhodné na lepenie 
vo zvislej polohe, spájajúce 
bezprimérovú priľnavosť ku 
kovom s dobrými vlastnos-
ťami vzhľadom na pružnosť 
a absorpciu nárazov určené 
pre použitie vo výrobe prí-
vesov.

Macroplast UK 1366 B10

• Krátky čas fixácie
• Dobrá priľnavosť k plas-

tom a kovom
• Tlmí nárazy 

Viacúčelové 2-zložkové 
polyuretánové lepidlo 
odolné voči sadnutiu v 
náplniach s veľmi dob-
rou mierou vytláčania a 
vynikajúcou priľnavosťou 
ku kovom a plastom. 
Mierne pružné kvôli dobrej 
absorpcii nárazov

Macroplast UK 1351 B25

• Schválené GL
• Vysoká pevnosť
• Nie je potrebné žiadne 

temperovanie 

Náplňové 2-zložkové poly-
uretánové lepidlo s vysokou 
pevnosťou a tuhosťou a 
dobrou pevnosťou v tlaku. 
Má certifikát Germanischer 
Lloyd pre lepenie v oblasti 
veternej energie

Terostat-8597 HMLC

• Vysoký modul
• Nízka vodivosť
• Pružný
• Kompenzácia namáhania 

Pružné 1-zložkové polyu-
retánové lepidlo, ktoré vytvr-
dzuje prostredníctvom vlh-
kosti v ovzduší. Používané 
na priame glazúrovanie v 
automobilovom priemysle 
a v spojoch, kde sa napätie 
musí zosilniť lepidlom (pruž-
né lepenie).

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk
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Zoznam produktov (2-zložkových)

Konštrukčné lepenie - Polyuretány

* Živice Macroplast UK 8XXX sa vo všeobecnosti používajú s vytvrdzovacou zložkou Macroplast UK5400 alebo Macroplast UK5401. Ďalšie informácie nájdete v technickom 
liste. 
** Kombi balenie obsahuje tvrdiacu zložku Macroplast UK 5400
*** Doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti

Produkt  Technológia Viskozita v mPa.s
Hmotnostný 

pomer  
zmiešavania

Doba  
spracovateľnosti 
pri 20 °C v min.

Počiatočná pevnosť

Pevnosť v 
šmyku a v 

ťahu v 
N/mm²

Spotreba na 
m2

Prevádzková teplota 
(krátka expozícia) Veľkosť balenia Poznámky

Macroplast UK 1351 B25
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

400.000 – 500.000 2:1 objemový 20 – 30 1 – 2 hod. > 20  – -40 až +120 °C (150 °C) 400 ml dvojitá náplň
schválenie GL ako lepidlo na skúšanie tvrdosti podľa Predpisov pre klasi-
fikáciu a výstavbu, II, časť 2, vysoká pevnosť, vysoká pevnosť v tlaku, nie 
je potrebné žiadne temperovanie

Macroplast UK 1366 B10 
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

400.000 – 500.000 4:1 objemový  7 – 13 40 – 60 min. > 10  – -40 až +80 °C (100 °C) 415 ml dvojitá náplň krátka doba fixácie, náplňové, dobrá priľnavosť k plastom a kovom, tlmí 
nárazy

Macroplast UK 8101*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

kvapalina 4:1 50 – 70  5 – 8 hod. > 9 200 – 400 g -40 až +80 °C (150 °C) 24 kg kanister, 250 kg sud, 1250 
kg kontajner nízka viskozita

Macroplast UK 8103*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

8.000 – 10.000 5:1 40 – 70 5 – 8 hod. > 9 200 – 400 g -40 až +80 °C (150 °C) 24 kg kanister, 250 kg sud, 1250 
kg kontajner

viacúčelové, k dispozícii sú rôzne úrovne akcelerácie, dobré vlastnosti 
tečenia

Macroplast UK 8160*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovitá 5:1 60 – 90 5 – 8 hod. > 7 200 – 500 g -190 až +80 °C (150 °C)
3,6 kg kombinované balenie**, 
9 kg kombinované balenie**, 24 

kg nádoba

veľmi pastovitý, certifikovaný v súlade s IMO 653, časť 5 / IMO MSC 61, 
časť 2 pre stavbu lodí

Macroplast UK 8202*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

8.000 – 10.000 4:1 80 – 120 8 – 10 hod. > 12 200 – 400 g -190 až +80 °C (150 °C) 4 kg kombinované balenie**, 24 
kg nádoba, 250 kg sud

dobrá pružnosť pri nízkych teplotách, vysoká pevnosť, certifikované 
podľa IMO 653, časť 5 / DIN 4102, časť 1 pre stavbu lodí, schválenie 
typu ABS

Macroplast UK 8303 B60*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

200.000 – 300.000 6:1 60 – 75 4 – 5 hod. > 12 200 – 500 g -40 až +80 °C (150 °C) 9 kg kombinované balenie**, 24 
kg nádoba, 300 kg sud

certifikovaný v súlade s IMO 653, časť 5 / DIN 4102, časť 1 pre stavbu 
lodí

Macroplast UK 8306 B60*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

250.000 – 310.000 5:1 55 – 65 4 – 5 hod. > 12 200 – 500 g -40 až +80 °C (150 °C) 300 kg sud vysoká pevnosť a dobrá pružnosť, k dispozícii sú rôzne verzie doby spra-
covateľnosti

Macroplast UK 8326 B30*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

250.000 – 310.000 5:1 25 – 35 3 – 4 hod. > 12 200 – 500 g -40 až +80 °C (150 °C) 3,6 kg kombinované balenie**, 
300 kg sud

bezprimérové lepidlo na kovy, dobrá stabilita pri starnutí, odolné proti 
stekaniu

Macroplast UK 8445 B1 W*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

kvapalina 100:22 70 – 74 s – > 6  – -40 až +80 °C (150 °C) 300 kg sud, 1400 kg kontainer kvapalné, rýchle nastavenie pre lepenie horného veka

Teromix 6700
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 1:1 objemový 10 30 min. > 12  – -40 až +80 °C (140 °C)
50 ml (2 x 25 ml) náplň, 250 ml 
(2 x 125 ml) náplň, 620 ml (2 x 

310 ml) náplň
jednoduché používanie

Terostat 8630 2C HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 100:0.3 obje-
mový 25 min. 2 hod.*** > 4 v prípade 

5 mm vrstvy  – -40 až +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada nanášané za tepla, vysoký modul, nízka vodivosť, 2-zložkový materiál, 
2-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa EURO NCAP

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Technológia Viskozita v mPa.s
Hmotnostný 

pomer  
zmiešavania

Doba  
spracovateľnosti 
pri 20 °C v min.

Počiatočná pevnosť

Pevnosť v 
šmyku a v 

ťahu v 
N/mm²

Spotreba na 
m2

Prevádzková teplota 
(krátka expozícia) Veľkosť balenia Poznámky

Macroplast UK 1351 B25
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

400.000 – 500.000 2:1 objemový 20 – 30 1 – 2 hod. > 20  – -40 až +120 °C (150 °C) 400 ml dvojitá náplň
schválenie GL ako lepidlo na skúšanie tvrdosti podľa Predpisov pre klasi-
fikáciu a výstavbu, II, časť 2, vysoká pevnosť, vysoká pevnosť v tlaku, nie 
je potrebné žiadne temperovanie

Macroplast UK 1366 B10 
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

400.000 – 500.000 4:1 objemový  7 – 13 40 – 60 min. > 10  – -40 až +80 °C (100 °C) 415 ml dvojitá náplň krátka doba fixácie, náplňové, dobrá priľnavosť k plastom a kovom, tlmí 
nárazy

Macroplast UK 8101*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

kvapalina 4:1 50 – 70  5 – 8 hod. > 9 200 – 400 g -40 až +80 °C (150 °C) 24 kg kanister, 250 kg sud, 1250 
kg kontajner nízka viskozita

Macroplast UK 8103*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

8.000 – 10.000 5:1 40 – 70 5 – 8 hod. > 9 200 – 400 g -40 až +80 °C (150 °C) 24 kg kanister, 250 kg sud, 1250 
kg kontajner

viacúčelové, k dispozícii sú rôzne úrovne akcelerácie, dobré vlastnosti 
tečenia

Macroplast UK 8160*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovitá 5:1 60 – 90 5 – 8 hod. > 7 200 – 500 g -190 až +80 °C (150 °C)
3,6 kg kombinované balenie**, 

9 kg kombinované balenie**, 24 
kg nádoba

veľmi pastovitý, certifikovaný v súlade s IMO 653, časť 5 / IMO MSC 61, 
časť 2 pre stavbu lodí

Macroplast UK 8202*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

8.000 – 10.000 4:1 80 – 120 8 – 10 hod. > 12 200 – 400 g -190 až +80 °C (150 °C) 4 kg kombinované balenie**, 24 
kg nádoba, 250 kg sud

dobrá pružnosť pri nízkych teplotách, vysoká pevnosť, certifikované 
podľa IMO 653, časť 5 / DIN 4102, časť 1 pre stavbu lodí, schválenie 
typu ABS

Macroplast UK 8303 B60*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

200.000 – 300.000 6:1 60 – 75 4 – 5 hod. > 12 200 – 500 g -40 až +80 °C (150 °C) 9 kg kombinované balenie**, 24 
kg nádoba, 300 kg sud

certifikovaný v súlade s IMO 653, časť 5 / DIN 4102, časť 1 pre stavbu 
lodí

Macroplast UK 8306 B60*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

250.000 – 310.000 5:1 55 – 65 4 – 5 hod. > 12 200 – 500 g -40 až +80 °C (150 °C) 300 kg sud vysoká pevnosť a dobrá pružnosť, k dispozícii sú rôzne verzie doby spra-
covateľnosti

Macroplast UK 8326 B30*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

250.000 – 310.000 5:1 25 – 35 3 – 4 hod. > 12 200 – 500 g -40 až +80 °C (150 °C) 3,6 kg kombinované balenie**, 
300 kg sud

bezprimérové lepidlo na kovy, dobrá stabilita pri starnutí, odolné proti 
stekaniu

Macroplast UK 8445 B1 W*
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

kvapalina 100:22 70 – 74 s – > 6  – -40 až +80 °C (150 °C) 300 kg sud, 1400 kg kontainer kvapalné, rýchle nastavenie pre lepenie horného veka

Teromix 6700
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 1:1 objemový 10 30 min. > 12  – -40 až +80 °C (140 °C)
50 ml (2 x 25 ml) náplň, 250 ml 
(2 x 125 ml) náplň, 620 ml (2 x 

310 ml) náplň
jednoduché používanie

Terostat 8630 2C HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 100:0.3 obje-
mový 25 min. 2 hod.*** > 4 v prípade 

5 mm vrstvy  – -40 až +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada nanášané za tepla, vysoký modul, nízka vodivosť, 2-zložkový materiál, 
2-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa EURO NCAP

www.loctite-henkel.sk
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Zoznam produktov (1-zložkových)

Konštrukčné lepenie - Polyuretány

* Doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti

Produkt  Technológia Viskozita v 
mPa.s

Čas  
spracovateľ-

nosti pri 23 °C, 
50 % relatívnej 

vlhkosti

Počiatočná 
pevnosť Čas vytvrdzovania Ťahová pevnosť v 

šmyku v N/mm² Spotreba na m2 Prevádzková teplota  
(krátka expozícia) Veľkosť balenia Poznámky

Macroplast UR 7220
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 4 – 6 hod. 6 – 10 hod. 3 dni > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 
1000 kg kontajner

veľmi dlhý čas spracovateľnosti pre veľké panely, certifikované v súlade 
s IMO, FTPC, časť 2

Macroplast UR 7221
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 40 – 60 min. 2 – 4 hod. 2 dni > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 200 kg sud, 
1000 kg kontajner dlhý čas spracovateľnosti, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 5

Macroplast UR 7225
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 20 – 25 min. 50 – 70 min. 1 deň > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 200 kg sud stredný čas spracovateľnosti

Macroplast UR 7228
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 7 – 9 min. 10 – 15 min. 1 deň > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 200 kg sud, 
1000 kg kontajner krátky čas fixácie, penivé, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 2 + časť 5

Macroplast UR 7395 B-21
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

2.000 – 4.000 12 – 15 min. 20 – 30 min. 1 deň > 7 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 1000 kg kontainer nízka viskozita, teplotou urýchlené, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 2

Terostat 8596
1-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 6 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada 6-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS

Terostat8597 HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 2 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C)

200 ml náplň, 310 ml 
náplň, 400 ml fľaška, 570 

ml fľaška

vysoký modul, nízka vodivosť, 2-hodinová doba na dosiahnutie požado-
vanej pevnosti podľa FMVSS

Terostat8599 HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 15 min. 15 min.* 5 – 7 dní > 4 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada nanášané za tepla, vysoký modul, nízka vodivosť, 15-minútová doba na 

dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS

Terostat 9096 PL
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 4 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada bezprimérové lepidlo, 4-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pev-

nosti podľa FMVSS

Terostat 9097 PL HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 1 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada bezprimérové lepidlo, vysoký modul, nízka vodivosť, 1-hodinová doba na 

dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS

www.loctite-henkel.sk
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Produkt  Technológia Viskozita v 
mPa.s

Čas  
spracovateľ-

nosti pri 23 °C, 
50 % relatívnej 

vlhkosti

Počiatočná 
pevnosť Čas vytvrdzovania Ťahová pevnosť v 

šmyku v N/mm² Spotreba na m2 Prevádzková teplota  
(krátka expozícia) Veľkosť balenia Poznámky

Macroplast UR 7220
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 4 – 6 hod. 6 – 10 hod. 3 dni > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 
1000 kg kontajner

veľmi dlhý čas spracovateľnosti pre veľké panely, certifikované v súlade 
s IMO, FTPC, časť 2

Macroplast UR 7221
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 40 – 60 min. 2 – 4 hod. 2 dni > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 200 kg sud, 
1000 kg kontajner dlhý čas spracovateľnosti, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 5

Macroplast UR 7225
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 20 – 25 min. 50 – 70 min. 1 deň > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 200 kg sud stredný čas spracovateľnosti

Macroplast UR 7228
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

5.500 – 10.500 7 – 9 min. 10 – 15 min. 1 deň > 6 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 30 kg kanister, 200 kg sud, 
1000 kg kontajner krátky čas fixácie, penivé, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 2 + časť 5

Macroplast UR 7395 B-21
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

2.000 – 4.000 12 – 15 min. 20 – 30 min. 1 deň > 7 100 – 200 g -40 – +80 °C (100 °C) 1000 kg kontainer nízka viskozita, teplotou urýchlené, certifikované podľa IMO, FTPC, časť 2

Terostat 8596
1-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 6 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada 6-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS

Terostat8597 HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 2 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C)

200 ml náplň, 310 ml 
náplň, 400 ml fľaška, 570 

ml fľaška

vysoký modul, nízka vodivosť, 2-hodinová doba na dosiahnutie požado-
vanej pevnosti podľa FMVSS

Terostat8599 HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 15 min. 15 min.* 5 – 7 dní > 4 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada nanášané za tepla, vysoký modul, nízka vodivosť, 15-minútová doba na 

dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS

Terostat 9096 PL
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 4 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada bezprimérové lepidlo, 4-hodinová doba na dosiahnutie požadovanej pev-

nosti podľa FMVSS

Terostat 9097 PL HMLC
2-zložkové 

polyuretánové 
lepidlo

pastovité 25 min. 1 hod.* 5 – 7 dní > 5 v prípade 5 mm 
vrstvy  – -40 – +90 °C (120 °C) 310 ml náplň, sada bezprimérové lepidlo, vysoký modul, nízka vodivosť, 1-hodinová doba na 

dosiahnutie požadovanej pevnosti podľa FMVSS
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Konštrukčné lepenie - Silikóny
Tabuľka produktov

Potrebujete produkt s rýchlou fixáciou / rýchlym tuhnutím? 

Áno

Rýchle vytvrdzovanie Stredne rýchle  
vytvrdzovanie

Odolnosť proti vysokej 
teplote

5615 A&B 5607 A&B 5612 A&B

Loctite® 5615 A&B

• Rýchlotvrdnúci 2-zložkový silikón
• Vhodný pomer zmiešavania 2:1
• Dobrá priľnavosť k širokej škále 

povrchov

Loctite® 5607 A&B

• Stredne-rýchlotvrdnúci 2-zložko-
vý silikón

• Vhodný pomer zmiešavania 2:1
• Možnosť aplikácie ručnou piš-

toľou

Loctite® 5612 A&B

• 2-zložkový silikón odolný voči 
vyšším teplotám

•  Rýchle vytvrdzovanie
•  Vysoké predĺženie

Riešenie

Popis 2-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 1-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 1-zložkový alkoxy silikón

Objemový pomer zmiešavania (A:B) 2:1 2:1 4:1  –  –  –  – 

Farba Čierna Sivá Červená Číra Číra Čierna Červená

Doba použiteľnosti zmesi  
(statický mixér) 2 – 3 min. 5 – 7 min. 4 – 5 min.  –  –  –  – 

Čas potrebný na vytvorenie  
kože  –  –  – 5 min. 70 min. 25 min. 5 min.

Doba fixácie 10 – 15 min. 50 min. 25 – 30 min.  –  –  –  – 

Predĺženie pri pretrhnutí 230 % 140 % 180 % 530 % 500 % 200 % 500 %

Tvrdosť podľa Shore A 34 43 45 25 25 44 33

Pevnosť v šmyku (GBMS) 1.3 N/mm2 1,55 N/mm2 2,0 N/mm2 2,5 N/mm2 3,5 N/mm2 1,5 N/mm2 3,3 N/mm2

Prevádzková teplota 180 °C 180 °C 220 °C 250 °C 200 °C 200 °C 300 °C

Veľkosť balenia 400 ml, 17 l 400 ml, 17 l 400 ml, 17 l 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg 40 ml, 300 ml 50 ml, 300 ml, 20 l 310 ml, 20 l
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Univerzálny účel Elektrické komponenty Odolnosť voči oleju Odolnosť voči vysokej 
teplote

Nie

5366 59705145 5399

Loctite® 5366

• 1-zložkový silikón na všeobecné 
účely

• Číra farba
• Vhodný na lepenie skla, kovov, 

keramiky atď.

Loctite® 5145

• Neutrálne vytvrdzujúci sa 
1-zložkový silikón

• Nekorozívny
• Vhodný najmä na tesnenie a 

ochranu elektrických kompo-
nentov

Loctite® 5970

• 1-zložkový silikón s veľmi dob-
rou odolnosťou voči olejom

• Neutrálne vytvrdzovanie
• Používa sa tiež ako tesnenie 

(tesnenie prírub)

Loctite® 5399

• 1-zložkový silikón odolný proti 
vysokým teplotám

• Pre lepenie a tesnenie skla, kovov 
a keramiky, napr. priemyselné 
pece, dymovody pecí atď.

Popis 2-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 1-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 2-zložkový alkoxy silikón 1-zložkový alkoxy silikón

Objemový pomer zmiešavania (A:B) 2:1 2:1 4:1  –  –  –  – 

Farba Čierna Sivá Červená Číra Číra Čierna Červená

Doba použiteľnosti zmesi  
(statický mixér) 2 – 3 min. 5 – 7 min. 4 – 5 min.  –  –  –  – 

Čas potrebný na vytvorenie  
kože  –  –  – 5 min. 70 min. 25 min. 5 min.

Doba fixácie 10 – 15 min. 50 min. 25 – 30 min.  –  –  –  – 

Predĺženie pri pretrhnutí 230 % 140 % 180 % 530 % 500 % 200 % 500 %

Tvrdosť podľa Shore A 34 43 45 25 25 44 33

Pevnosť v šmyku (GBMS) 1.3 N/mm2 1,55 N/mm2 2,0 N/mm2 2,5 N/mm2 3,5 N/mm2 1,5 N/mm2 3,3 N/mm2

Prevádzková teplota 180 °C 180 °C 220 °C 250 °C 200 °C 200 °C 300 °C

Veľkosť balenia 400 ml, 17 l 400 ml, 17 l 400 ml, 17 l 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg 40 ml, 300 ml 50 ml, 300 ml, 20 l 310 ml, 20 l
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Zoznam produktov

Konštrukčné lepenie - Silikóny

Produkt  Popis

Objemový 
pomer  

zmiešavania 
A:B

Farba

Doba spra-
covateľnosti 

zmesi (statický 
mixér):

min.

Čas potrebný na 
vytvorenie povr-

chovej vrstvy 
min.

Doba fixácie
min.

Predĺženie pri 
pretrhnutí

%

Tvrdosť podľa 
Shore A

Pevnosť v šmyku 
(GBMS)
N/mm²

Prevádzková 
teplota  
(do) °C

Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 5145 2-zložkový alkoxy silikón – číra – 5 – 500 25 3,5 200 40 ml, 300 ml pre elektrické komponenty

Loctite® 5366 1-zložkový alkoxy silikón  – číra  – 5  – 530 25 2,5 250 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg univerzálny účel

Loctite® 5367 1-zložkový alkoxy silikón – biela – 5 – 500 20 2 250 310 ml, 25 kg univerzálny účel

Loctite® 5368 1-zložkový alkoxy silikón – čierna – 5 – 435 26 2,2 250 310 ml, 20 l univerzálny účel

Loctite® 5398 1-zložkový alkoxy silikón – červená – 8 – 200 35 2 300 310 ml tekutý

Loctite® 5399 1-zložkový alkoxy silikón – červená – 5 – 500 33 3,3 300 310 ml, 20 l odolnosť voči vysokej teplote

Loctite® 5404 1-zložkový silikón  
vytvrdzovaný teplom – biela až sivá – – – 65 60 1,3 nevhodné 300 ml tepelná vodivosť

Loctite® 5607 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 sivá 5 – 7  – 50 140 43 1,55 180 400 ml, 17 l stredná rýchlosť vytvrdzovania

Loctite® 5610 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 čierna 1 – 2 – 5 – 7 210 40 1,35 180 400 ml, 17 l veľmi rýchle vytvrdzovanie

Loctite® 5612 2-zložkový alkoxy silikón 4:1 červená 4 – 5 – 25 – 30 180 45 2 220 400 ml, 17 l odolnosť voči vyššej teplote

Loctite® 5615 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 čierna 2 – 3 – 10 – 15 230 34 1,3 180 400 ml, 17 l rýchle vytvrdzovanie

Loctite® 5616 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 biela 2 – 3 – 10 – 15 200 30 1 180 400 ml, 17 l biela verzia Loctite® 5615

Loctite® 5970 2-zložkový alkoxy silikón – čierna – 25 – 200 44 1,5 300 50 ml, 300 ml, 20 l veľmi dobrá odolnosť voči olejom

Terostat 58 1-zložkový oxime silikón – čierna – 6 – 250 40 2 200 310 ml, 20 kg rýchla tvorba kože

Terostat 63 1-zložkový alkoxy silikón – tmavočervená – 10 – 430 35 2,8 250 310 ml, 570 ml odolnosť proti vysokej teplote
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Produkt  Popis

Objemový 
pomer  

zmiešavania 
A:B

Farba

Doba spra-
covateľnosti 

zmesi (statický 
mixér):

min.

Čas potrebný na 
vytvorenie povr-

chovej vrstvy 
min.

Doba fixácie
min.

Predĺženie pri 
pretrhnutí

%

Tvrdosť podľa 
Shore A

Pevnosť v šmyku 
(GBMS)
N/mm²

Prevádzková 
teplota  
(do) °C

Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® 5145 2-zložkový alkoxy silikón – číra – 5 – 500 25 3,5 200 40 ml, 300 ml pre elektrické komponenty

Loctite® 5366 1-zložkový alkoxy silikón  – číra  – 5  – 530 25 2,5 250 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg univerzálny účel

Loctite® 5367 1-zložkový alkoxy silikón – biela – 5 – 500 20 2 250 310 ml, 25 kg univerzálny účel

Loctite® 5368 1-zložkový alkoxy silikón – čierna – 5 – 435 26 2,2 250 310 ml, 20 l univerzálny účel

Loctite® 5398 1-zložkový alkoxy silikón – červená – 8 – 200 35 2 300 310 ml tekutý

Loctite® 5399 1-zložkový alkoxy silikón – červená – 5 – 500 33 3,3 300 310 ml, 20 l odolnosť voči vysokej teplote

Loctite® 5404 1-zložkový silikón  
vytvrdzovaný teplom – biela až sivá – – – 65 60 1,3 nevhodné 300 ml tepelná vodivosť

Loctite® 5607 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 sivá 5 – 7  – 50 140 43 1,55 180 400 ml, 17 l stredná rýchlosť vytvrdzovania

Loctite® 5610 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 čierna 1 – 2 – 5 – 7 210 40 1,35 180 400 ml, 17 l veľmi rýchle vytvrdzovanie

Loctite® 5612 2-zložkový alkoxy silikón 4:1 červená 4 – 5 – 25 – 30 180 45 2 220 400 ml, 17 l odolnosť voči vyššej teplote

Loctite® 5615 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 čierna 2 – 3 – 10 – 15 230 34 1,3 180 400 ml, 17 l rýchle vytvrdzovanie

Loctite® 5616 2-zložkový alkoxy silikón 2:1 biela 2 – 3 – 10 – 15 200 30 1 180 400 ml, 17 l biela verzia Loctite® 5615

Loctite® 5970 2-zložkový alkoxy silikón – čierna – 25 – 200 44 1,5 300 50 ml, 300 ml, 20 l veľmi dobrá odolnosť voči olejom

Terostat 58 1-zložkový oxime silikón – čierna – 6 – 250 40 2 200 310 ml, 20 kg rýchla tvorba kože

Terostat 63 1-zložkový alkoxy silikón – tmavočervená – 10 – 430 35 2,8 250 310 ml, 570 ml odolnosť proti vysokej teplote
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Tabuľka produktov

Konštrukčné lepenie – Silánom modifikované polyméry

Univerzálny účel Vysoká/stredná odolnosť

Terostat MS 
930

Terostat MS 
510

Terostat MS 
935

Akú hlavnú funkciu hľadáte?

Pružné tesnenie

Terostat MS 930

• Mäkký a pružný
• Tesniaci prostriedok 

odolný proti UV žiareniu a 
poveternostným účinkom

• Viacúčelový
• Stav FDA
• BSS 7239
Stav FDA, Germanischer 
Lloyd (senzorická skúš-
ka), BSS 7239

Terostat MS 510

• Rýchle spracovanie, 
najmä s urýchľovačom 
Terostat MS 9371

• Spĺňa skúšku vlhkým tep-
lom pre solárne odvetvie

Spĺňa skúšku na 
vlhké teplo podľa IEC 
61215/61646

Terostat MS 935

• Pružný tesniaci  
produkt/lepidlo

• Ľahko vyhladiteľný
• Dobrá odolnosť voči 

prostrediu
• Dobrá schopnosť pretretia 

farbou
Senzorický test podľa DIN 
10955 
Prehlásenie o žiadnych 
námietkach podľa ISEGA 
DIN 1846 odolnosť proti 
hubám

Riešenie

Drevo

Hliník

Rámovanie solárnych modulov

Lepenie prvkov boč-
ných stien do profilov 
chladiacich prívesov

Farba Biela, sivá, čierna Čierna Biela, sivá, čierna Biela, sivá, čierna Biela, šedobiela, sivá, 
čierna Čierna Biela, sivá Biela, sivá, čierna

Konzistencia Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Samovyrovnávací Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná

Tvrdosť Shore A (DIN EN ISO 868) 30 45 50 25 55 > 50 > 65 60

Hĺbka vytvrdenia po 24 hod. 4 mm   3 – 4 mm 3 mm 3 – 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2-zložkový systém

Čas potrebný na vytvorenie povrchovej vrstvy 25 – 40 min.  10 – 20 min.  10 – 15 min.  15 – 20 min. 10 min. 20 min. 5 – 10 min. 30 min. (čierna)
20 min. (biela, sivá)

Pevnosť v ťahu (DIN 53504) 1,0 MPa 1.6 MPa 2,8 MPa 0,8 MPa 3,0 MPa 3,5 MPa 4,0 MPa 3,0 MPa

Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504) 250 % 210 % 230 % 100 % 250 % 180 % 120 % 150 %

Rozpätie prevádzkovej teploty -50 až +80 °C -50 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C

Veľkosť balenia 310 ml, 570 ml, 20 kg, 
250 kg 250 kg 310 ml, 570 ml, 25 kg, 

292 kg 310 ml 310 ml, 570 ml, 25 kg 310 ml 310 ml, 25 kg 2 x 25 ml, 2 x 200 ml
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Univerzálne použitie Znižuje horľavosť Vysoký modul Dvojzložkový, rýchle 
tuhnutieSamonanášací

Terostat MS 
931

Terostat MS 
939

Terostat  MS 
939 FR

Terostat MS 
9380

Terostat MS 
9399

Lepenie pružných častí

Terostat MS 931

• Samovyrovnávací/ 
odlievateľný

• Striekateľný
Senzorický test podľa DIN 
10955 

Terostat MS 939

• Vysoko univerzálne 
• Lepidlo pre pružné lepenie  
• Vysoká pevnosť 
• Dobrá pružnosť
• Spĺňa skúšku vlhkým tep-

lom pre solárne odvetvie
Na zozname UL 
(Underwriters 
Laboratories) pre elektric-
ké zariadenia

Terostat MS 9380

• Vysoký modul
• Rýchla tvorba povrchovej 

vrstvy 
• Vypĺňanie špár
• Vysoká počiatočná  

pevnosť
• Elastomerické lepi-

dlo schválené GL 
(Germanischer Lloyd)

Terostat MS 9399

• 2-zložkové náplne
• Vysoká počiatočná pev-

nosť
• Rýchly čas vytvrdzovania
• Nezávisle od vzduchu/

vlhkosti
• 2-zložkový systém s jed-

noduchou manipuláciou

Terostat  MS 939 FR

• Lepidlo pre pružné lepenie
• Vysoká pevnosť
• Dobrá pružnosť
• Znižuje horľavosť
DIN 5510 S3 NF P 
92507, M1 NF F 16-101, 
NF P 92-512-M1

Farba Biela, sivá, čierna Čierna Biela, sivá, čierna Biela, sivá, čierna Biela, šedobiela, sivá, 
čierna Čierna Biela, sivá Biela, sivá, čierna

Konzistencia Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Samovyrovnávací Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná Pastovitá, tixotropná

Tvrdosť Shore A (DIN EN ISO 868) 30 45 50 25 55 > 50 > 65 60

Hĺbka vytvrdenia po 24 hod. 4 mm   3 – 4 mm 3 mm 3 – 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2-zložkový systém

Čas potrebný na vytvorenie povrchovej vrstvy 25 – 40 min.  10 – 20 min.  10 – 15 min.  15 – 20 min. 10 min. 20 min. 5 – 10 min. 30 min. (čierna)
20 min. (biela, sivá)

Pevnosť v ťahu (DIN 53504) 1,0 MPa 1.6 MPa 2,8 MPa 0,8 MPa 3,0 MPa 3,5 MPa 4,0 MPa 3,0 MPa

Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504) 250 % 210 % 230 % 100 % 250 % 180 % 120 % 150 %

Rozpätie prevádzkovej teploty -50 až +80 °C -50 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C -40 až +100 °C

Veľkosť balenia 310 ml, 570 ml, 20 kg, 
250 kg 250 kg 310 ml, 570 ml, 25 kg, 

292 kg 310 ml 310 ml, 570 ml, 25 kg 310 ml 310 ml, 25 kg 2 x 25 ml, 2 x 200 ml

Terostat MS 
9399

Plechový segment

Kovový U profil

Murivo Lepenie/tesnenie podlahových panelov
Lepenie fotovoltaických modulov na 

opornú/nosnú konštrukciu
Lepenie uholníkov pri výrobe kontajne-

rov a nadstavieb  
vozidiel
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Zoznam produktov

Čistiaci prostriedok: 
Terostat 450 - alkoholový roztok určený na čistenie a zlepšenie priľnutia (riedka, bezfarebná 
kvapalina)

B-zložka (vytvrdzovací prostriedok) pre 2-zložkové vytvrdzovanie: 
Terostat MS 9371 B - pastovitý urýchľovač pre lepidlá a tesniace prostriedky Terostat MS 
(pastovitý, tixotropný, biely) 

Konštrukčné lepenie – Silánom modifikované polyméry

Produkt  Farba Konzistencia Tvrdosť Shore A 
(DIN EN ISO 868)

Hĺbka vytvrde-
nia v mm po 

24 hod.

Čas potrebný na 
vytvorenie povrcho-

vej vrstvy v min.

Pevnosť v ťahu 
(DIN 53504) v 

MPa

Predĺženie pri 
pretrhnutí (DIN 

53504) v %

Rozpätie pre-
vádzkovej teploty Veľkosť balenia Poznámky / osobitosti

Terostat MS 930 biela, sivá, čierna  pastovitá, 
tixotropná  30  4  25 – 40  1 250  -50 až +80 °C  310 ml, 570 ml, 

20 kg, 250 kg  Stav FDA, Germanischer Lloyd (senzorická skúška), BSS 7239  

Terostat MS 931 biela, sivá, čierna  samovyrovnávací  25 3 – 4  15 – 20  0,8 100  -40 až +100 °C  310 ml senzorický test podľa DIN 10955  

Terostat MS 935 biela, sivá, čierna  pastovitá, 
tixotropná  50  3  10 – 15  2,8  230  -40 až +100 °C  310 ml, 570 ml, 

25 kg, 292 kg
senzorický test podľa DIN 10955, prehlásenie o žiadnych námietkach podľa ISEGA DIN 1846 
odolnosť proti hubám

Terostat MS 939 biela, šedobiela, sivá, 
čierna  

pastovitá, 
tixotropná  55  3  10  3  250  -40 až +100 °C  310 ml, 570 ml, 

25 kg zoznam UL  

Terostat  MS 939 FR čierna  pastovitá, 
tixotropná  > 50  3  20  3,5  180  -40 až +100 °C  310 ml DIN 5510 S3 NF P 92-152-M1, M1 NF F 16-101  

Terostat MS 9302 sivá, hnedá  tixotropná  30  3 – 4  10  1,1  250  -50 až +100 °C  310 ml DIN EN ISO 846 (VDI 6022)  

Terostat MS 9360 čierna  pastovitá, 
tixotropná  > 50  3  10  3,5  200  -40 až +100 °C  310 ml ASTM E 662 ASTM E 162 BSS 7239  

Terostat MS 9380 biela, sivá  pastovitá, 
tixotropná  > 65  3  5 – 10  4  120  -40 až +100 °C  310 ml, 25 kg elastomerické lepidlo schválené GL (Germanischer Lloyd)  

Terostat MS 9399 biela, sivá, čierna  pastovitá, 
tixotropná  60  2-zložkový 

systém
30 (čierna) 

20 (biela, sivá)  3  150  -40 až +100 °C  2 x 25 ml, 2 x 
200 ml NF P 92507, M1 NF F 16-101  

Terostat MS 510 čierna pastovitá, 
tixotropná  45 3 – 4 10 – 20 1,6 210 -50 až +100 °C 250 kg spĺňa skúšku na vlhké teplo podľa IEC 61215/61646
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Produkt  Farba Konzistencia Tvrdosť Shore A 
(DIN EN ISO 868)

Hĺbka vytvrde-
nia v mm po 

24 hod.

Čas potrebný na 
vytvorenie povrcho-

vej vrstvy v min.

Pevnosť v ťahu 
(DIN 53504) v 

MPa

Predĺženie pri 
pretrhnutí (DIN 

53504) v %

Rozpätie pre-
vádzkovej teploty Veľkosť balenia Poznámky / osobitosti

Terostat MS 930 biela, sivá, čierna  pastovitá, 
tixotropná  30  4  25 – 40  1 250  -50 až +80 °C  310 ml, 570 ml, 

20 kg, 250 kg  Stav FDA, Germanischer Lloyd (senzorická skúška), BSS 7239  

Terostat MS 931 biela, sivá, čierna  samovyrovnávací  25 3 – 4  15 – 20  0,8 100  -40 až +100 °C  310 ml senzorický test podľa DIN 10955  

Terostat MS 935 biela, sivá, čierna  pastovitá, 
tixotropná  50  3  10 – 15  2,8  230  -40 až +100 °C  310 ml, 570 ml, 

25 kg, 292 kg
senzorický test podľa DIN 10955, prehlásenie o žiadnych námietkach podľa ISEGA DIN 1846 
odolnosť proti hubám

Terostat MS 939 biela, šedobiela, sivá, 
čierna  

pastovitá, 
tixotropná  55  3  10  3  250  -40 až +100 °C  310 ml, 570 ml, 

25 kg zoznam UL  

Terostat  MS 939 FR čierna  pastovitá, 
tixotropná  > 50  3  20  3,5  180  -40 až +100 °C  310 ml DIN 5510 S3 NF P 92-152-M1, M1 NF F 16-101  

Terostat MS 9302 sivá, hnedá  tixotropná  30  3 – 4  10  1,1  250  -50 až +100 °C  310 ml DIN EN ISO 846 (VDI 6022)  

Terostat MS 9360 čierna  pastovitá, 
tixotropná  > 50  3  10  3,5  200  -40 až +100 °C  310 ml ASTM E 662 ASTM E 162 BSS 7239  

Terostat MS 9380 biela, sivá  pastovitá, 
tixotropná  > 65  3  5 – 10  4  120  -40 až +100 °C  310 ml, 25 kg elastomerické lepidlo schválené GL (Germanischer Lloyd)  

Terostat MS 9399 biela, sivá, čierna  pastovitá, 
tixotropná  60  2-zložkový 

systém
30 (čierna) 

20 (biela, sivá)  3  150  -40 až +100 °C  2 x 25 ml, 2 x 
200 ml NF P 92507, M1 NF F 16-101  

Terostat MS 510 čierna pastovitá, 
tixotropná  45 3 – 4 10 – 20 1,6 210 -50 až +100 °C 250 kg spĺňa skúšku na vlhké teplo podľa IEC 61215/61646
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Dôležitým kritériom pri výbere plošných tesnení je ich mechanické správanie pri deformácii. Pri 
vystavení silám vykazuje každé plošné tesnenie plastickú (t. j. deformovateľnú) aj pružnú (t. j. podob-
nú gume) reakciu. Ak prevláda plastická reakcia, hovoríme o plastickom tesnení. Dvomi dôležitými 
skupinami týchto plastických plošných tesnení sú produkty na báze butylového kaučuku a/alebo 
polyizobutylénu.

Plastický verzus pružný

Prečo použiť butyl od spoločnosti Henkel?
Plastické plošné tesnenia

Rovnako ako lepidlá aj plošné tesnenia sa používajú v rôznych oblastiach priemyslu a remesiel 
a neustále získavajú na význame. Moderné plošné tesnenia ideálne dopĺňajú tradičné techniky 
spájania a lepenia, ako je napríklad použitie pevných tesnení a často ich môžu dokonca nahradiť.

Zásady fungovania

Butylové a polyizobutylénové (PIB) tesnenia majú odlišnú chemickú štruktúru, ale užívatelia pri 
použití neodhalia prakticky žiadne rozdiely v ich vlastnostiach. Obe skupiny plastických plošných 
tesnení sú 1-zložkovými produktmi. Keďže nevyžadujú žiadny vytvrdzovač a čas potrebný na 
vytvrdnutie, ich finálne vlastnosti sú viditeľné ihneď po aplikácii. Spolu z vlastnosťami uvedenými 
nižšie to z butylových a polyizobutylénových plošných tesnení robí zaujímavé riešenie pre výrob-
né a spracovateľské úlohy v priemysle a profesionálnych remeslách.

Vlastnosti

• Vynikajúca priľnavosť takmer ku všetkým povrchom
• Finálne vlastnosti ihneď po aplikácii
• Nízka priepustnosť vody, pár a plynov
• Dobrá odolnosť voči vode a starnutiu
• Vysoká pružnosť aj pri nízkych teplotách
• Samozatavovacie

Vďaka inherentnej lepivosti priľnú butylové a PIB plošné tesnenia ku kovom, sklu, keramike, 
minerálnym podkladom, drevu, PS, EPDM a iným plastom. Dosahujú vynikajúcu priľnavosť 
dokonca na povrchoch, ktoré sa všeobecne ťažko spájajú, ako napríklad PE, PP a POM.

Plastické plošné tesnenia rôznych tvarov

Plošné tesnenia - butyly

Plastické plošné tesnenia

Výraz plastické plošné tesnenia použitý kdekoľvek v nasledujúcom texte znamená butylové a polyizo-
butylénové plošné tesnenia. Spoločnosť Henkel rozdeľuje plastické plošné tesnenia nasledovne:

a) Nenamáhané

b) Stlačené

c) Uvoľnené

Plastické plošné 
tesnenia

Pružné plošné 
tesnenia

• Profily a pretláčané diely
• Tmely
• Tavné butyly
• Butylové tesniace hmoty
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Profily
Butyly získavajú svoje odlišné tvary pretláčaním pri teplotách medzi 60 a 80 °C. Následne sa aplikujú 
na podlepovací papier a stáčajú sa. Podlepovací papier sa odstráni bezprostredne pred použitím pro-
filu. Profily sa dodávajú vo forme plochých profilov (pásky) alebo okrúhlych profilov (vlákna) s veľkou 
paletou rozmerov. Sú buď navinuté na cievkach alebo narezané na konkrétnu dĺžku (prefabrikované 
profily). Kvôli zvýšeniu pozdĺžnej rozmerovej stability sú ploché a okrúhle profily dostupné tiež s 
jadrom vyrobeným z bavlny alebo syntetického vlákna alebo s tkaninovým obalom. Laminovaním 
jednej strany pásky na plastové filmy/fólie, netkaný textil alebo hliníkové kompozitné fólie prináša 
ďalšie špeciálne vlastnosti, ako je napríklad UV a poveternostná stabilita, štrukturálna pevnosť alebo 
kompatibilita s omietkami alebo nátermi. Na manipuláciu s profilmi nie sú potrebné žiadne aplikačné 
zariadenia ani zvláštna opatrnosť. Ich použitie je jednoduché, bezpečné a čisté. Vďaka našim dlhodo-
bým skúsenostiam a vynikajúcej spoľahlivosti našich výrobných procesov, majú profily od spoločnosti 
Henkel výnimočne presné rozmery. Zabezpečuje to rovnomerná aplikácia materiálu počas výroby, 
ktorá je nepretržite sledovaná našim systémom pre Zabezpečenie kvality.

Tmely
Tmely sú ľahko tvarovateľné plošné tesnenia na báze polyizobutylénu. Požadovaný tvar sa dosiahne 
rukou a následne sa tmel vtlačí do špár, spojov alebo otvorov. Tmely od spoločnosti Henkel sa dajú 
ľahko vytvarovať na akýkoľvek druh povrchovej geometrie. Vďaka dobrej priľnavosti a ľahkej tvarova-
teľnosti poskytujú vynikajúce tesnenie voči vode, vlhkosti, plynom a prachu. 

Tavné butyly
Pri izbovej teplote majú tesnenia z tavných butylov vysokú viskozitu a sú veľmi lepivé. Pred spraco-
vaním sa zahrejú na 80 až 120 °C čím sa ich viskozita podstatne zníži. V dôsledku toho sú ľahko a 
rýchlo spracovateľné pri aplikácii pomocou zahrievateľných zariadení. Okrem toho, tavné butyly je 
možné aplikovať vo veľmi tenkých vrstvách. Keďže ide o vysoko lepivé plošné tesnenia, môžu sa tieto 
produkty používať na širokú škálu profilov, pások, fólií/filmov a foriem. Po aplikácii je možné tesnenie 
zakryť podkladovým papierom pre účely prepravy a skladovania. Tavné butyly zostávajú veľmi lepivé 
aj pri nízkych teplotách čo umožňuje ich spracovanie pri teplotách okolo bodu mrazu. Produkty sú 
dostupné vo vedierkach a sudoch. Z týchto nádob sa môžu aplikovať pomocou zariadení so závitov-
kovými vytláčačkami, piestovými čerpadlami, zubovými čerpadlami alebo rotačnými čerpadlami.

Butylové tesniace hmoty
Butylové tesniace hmoty sú 1-zložkové za studena spracovateľné plošné tesnenia na báze butylo-
vého kaučuku. Môžu sa aplikovať pri izbovej teplote. Tieto tesnenia sa dodávajú v náplniach alebo 
fóliových náplniach pre tlakové pištole alebo v sudoch vyžadujúcich vhodné aplikačné zariadenia. 
Rozlišujeme medzi produktami bez rozpúšťadla a produktami na báze rozpúšťadla. Produkty na báze 
rozpúšťadla uvoľňujú organické rozpúšťadlo po aplikácii. Počas tohto procesu sa fyzicky ustália a 
vytvoria plastické butylové tesnenie, ktoré je odolné voči starnutiu. Produkty bez obsahu rozpúšťadiel 
vytvrdnú po vystavení teplu.

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



78

Plošné tesnenia - butyly
Tabuľka produktov

Ako chcete produkt aplikovať?

Ručná aplikácia

Predtvarovaný

Aplikácia za studena

Môže sa aplikovať po stiahnutí podkladového papiera / fólie

Nízka lepivosť Vysoká lepivosť

Stredná priľnavosť Vysoká priľnavosť

Terostat VII Terostat 276 Terostat 81

Terostat VII

• Jednoduché odstraňovanie
• Veľmi dobrá odolnosť voči vode a 

starnutiu
• Dobré na vytváranie medzier
• Zvuková izolácia
• Možnosť premaľovania

Terostat 276

• Vysoká lepivosť
• Čerpateľné pri zvýšených teplo-

tách a dostupné tiež v profilovanej 
akosti

Terostat 81

• Vysokokvalitná tesniaca páska
• Vysoká lepivosť a samozatavo-

vacia schopnosť
• Veľmi dobrá odolnosť voči vode 

a starnutiu
• Nekorozívne zloženie

Riešenie

Na opätovné otvorenie tesnení kvôli údržbe, 
oprave a pod. Tesnenie segmentov pozdĺžnych nosníkov Ochranné lemovanie pomocou izolačnej vrstvy 

Terostat 81 na plechové tupé spoje

Hustota 1,69 g/cm3 1.41 g/cm3 1.26 g/cm3 1.7 g/cm3 1.37 g/cm3 1.18 g/cm3 1.25 g/cm3

Obsah pevných látok 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 %

Pevnosť adhézie Nízka Veľmi vysoká Veľmi vysoká Nízka Stredná Veľmi vysoká Veľmi vysoká

Teplota spracovania Izbová teplota Izbová teplota (aplikácia za 
horúca: 120 až 140 °C) Izbová teplota Izbová teplota Izbová teplota 80  až 160 °C 120  až 140 °C

Rozpätie prevádzkovej teploty -40  až +80 °C -40  až +80 °C -40  až +80 °C -30  až +80 °C -30  až +80 °C -40  až +80 °C -40  až +80 °C

Veľkosti balenia na vyžiadanie Terostat VII Terostat 276 Terostat 81
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Aplikácia za studena

Butylové tesniace hmoty

Miesiteľný Tepelne vodivé

Automatizovaná aplikácia

Tvarovaná na mieste

Aplikácia za horúca

Tavné butyly

Terostat IX Terostat 6813Terostat 2759 Terostat 301

Hustota 1,69 g/cm3 1.41 g/cm3 1.26 g/cm3 1.7 g/cm3 1.37 g/cm3 1.18 g/cm3 1.25 g/cm3

Obsah pevných látok 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 %

Pevnosť adhézie Nízka Veľmi vysoká Veľmi vysoká Nízka Stredná Veľmi vysoká Veľmi vysoká

Teplota spracovania Izbová teplota Izbová teplota (aplikácia za 
horúca: 120 až 140 °C) Izbová teplota Izbová teplota Izbová teplota 80  až 160 °C 120  až 140 °C

Rozpätie prevádzkovej teploty -40  až +80 °C -40  až +80 °C -40  až +80 °C -30  až +80 °C -30  až +80 °C -40  až +80 °C -40  až +80 °C

Terostat IX

• Mierna lepivosť
• Veľmi dobrá odolnosť voči vode a 

starnutiu
• Dobré na vytváranie medzier
• Zvuková izolácia
• Možnosť premaľovania

Terostat 2759

• Ľahko sklepateľné
• Veľmi dobrá odolnosť voči vode 

a starnutiu
• Pružno-plastické

Terostat 6813

• Vysoká lepivosť 
• Čerpateľné 
• Jemne plastické

Terostat 301

• Vysoká tepelná vodivosť
• Jemne tvarovateľné a pretláčateľ-

né za tepla
• Čerpateľné a dostupné tiež v pro-

filovanej akosti

Tepelne vodivý materiál pre bielu technikuTesnenie pretrhnutých káblov Tesnenie okien (napr. stavba lodí, karavanov)

Okenná tabuľa

Gumový profil

Plech

Rám

Mraznička

Terostat 301Terostat IX Terostat 2759

Terostat 6813
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Produkt  Charakteristika Farba Hustota 
v g/cm3

Obsah pevných 
látok v % Pevnosť adhézie Teplota spracovania 

v °C

Rozpätie  
prevádzkovej  
teploty v °C

Penetrácia 
1/10 mm Poznámky

Terostat VII tmel svetlosivá 1,69 100 nízka izbová teplota -40 to +80 56 tesnenie prekrývajúcich sa plechov

Terostat IX tmel svetlosivá 1,7 100 nízka izbová teplota -30 až +80 75 miesiteľné tesnenie pre vypĺňanie špár a prierazov

Terostat 81 Predtvarovaný (a za 
horúca aplikovaný) butyl čierna 1,26 100 veľmi vysoká izbová teplota  -40 až +80 65 veľmi vysoká lepivosť, zlepšený výkon, na báze rozpúšťadla

Terostat 276 predtvarovaný a za 
horúca aplikovaný butyl sivá a čierna 1,41 100 veľmi vysoká

predtvarovaný: izbová 
teplota

aplikácia za horúca: 120 
až 140

-40 až +80 55 univerzálny, vysoká pevnosť

Terostat 276 Alu kompozit strieborno-
čierna 1,41 100 silná izbová teplota -40 až +80 nevzťahuje sa laminovaný fóliou z kompozitného hliníka pre vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV, difúzia 

vodnej pary (DIN 53 122): μ = 645,000

Terostat 301 butyl aplikovaný za 
horúca antracitová 1,25 100 veľmi vysoká 120 až 140 -40 až +80 70 vysoká tepelná vodivosť, čerpateľný horúci butyl 

Terostat 3631 FR predtvarované dielce čierna 1,4 100 stredná izbová teplota -40 až +105 45 samozhášacia páska, vysoká tepelná odolnosť

Terostat 4006 náplňový typ, pretláča-
nie pri izbovej teplote sivá 1,4 83 nízka izbová teplota -20 až +80 nevzťahuje sa tesniaca hmota odolná voči prehýbaniu, na báze rozpúšťadla

Terostat 6813 butyl aplikovaný za 
horúca sivá 1,18 100 veľmi vysoká 80 až 160 -40 až +80 86 vysokovýkonný čerpateľný horúci butyl

Plošné tesnenia - butyly
Zoznam produktov
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Produkt  Charakteristika Farba Hustota 
v g/cm3

Obsah pevných 
látok v % Pevnosť adhézie Teplota spracovania 

v °C

Rozpätie  
prevádzkovej  
teploty v °C

Penetrácia 
1/10 mm Poznámky

Terostat VII tmel svetlosivá 1,69 100 nízka izbová teplota -40 to +80 56 tesnenie prekrývajúcich sa plechov

Terostat IX tmel svetlosivá 1,7 100 nízka izbová teplota -30 až +80 75 miesiteľné tesnenie pre vypĺňanie špár a prierazov

Terostat 81 Predtvarovaný (a za 
horúca aplikovaný) butyl čierna 1,26 100 veľmi vysoká izbová teplota  -40 až +80 65 veľmi vysoká lepivosť, zlepšený výkon, na báze rozpúšťadla

Terostat 276 predtvarovaný a za 
horúca aplikovaný butyl sivá a čierna 1,41 100 veľmi vysoká

predtvarovaný: izbová 
teplota

aplikácia za horúca: 120 
až 140

-40 až +80 55 univerzálny, vysoká pevnosť

Terostat 276 Alu kompozit strieborno-
čierna 1,41 100 silná izbová teplota -40 až +80 nevzťahuje sa laminovaný fóliou z kompozitného hliníka pre vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV, difúzia 

vodnej pary (DIN 53 122): μ = 645,000

Terostat 301 butyl aplikovaný za 
horúca antracitová 1,25 100 veľmi vysoká 120 až 140 -40 až +80 70 vysoká tepelná vodivosť, čerpateľný horúci butyl 

Terostat 3631 FR predtvarované dielce čierna 1,4 100 stredná izbová teplota -40 až +105 45 samozhášacia páska, vysoká tepelná odolnosť

Terostat 4006 náplňový typ, pretláča-
nie pri izbovej teplote sivá 1,4 83 nízka izbová teplota -20 až +80 nevzťahuje sa tesniaca hmota odolná voči prehýbaniu, na báze rozpúšťadla

Terostat 6813 butyl aplikovaný za 
horúca sivá 1,18 100 veľmi vysoká 80 až 160 -40 až +80 86 vysokovýkonný čerpateľný horúci butyl
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Odlievacie živice
Tabuľka produktov

Riešenie

Kvapalina Tixotropné Suché podklady

Potraviny/vodaVzdušné systémy

Aký druh odlievania požadujete? 

UK 8439-21 UK 8180 N CR 3525

Macroplast UK 8439-21

• Samonivelačné
• Rýchle tvrdnutie 
• Široké adhézne spektrum 
Macroplast UK 8439-21 má 
veľmi dobrú tvarovateľnosť 
a samonivelačné schopnos-
ti. Je určený na výrobu čas-
ticových vzduchových filtrov. 
Produkt spĺňa požiadavky 
na výrobu filtrov HEPA.

Macroplast UK 8180 N 

• Rýchla vnútorná tixotropia
• Krátky čas spracovania
• Dobrá penetrácia do filtro-

vacích médií
Macroplast UK 8180 N 
vytvára chemickú tixotropiu, 
čo umožňuje dosiahnuť 
veľmi rýchle bezprostredné 
spracovanie pri montáži 
súčastí filtrov. Produkt je 
vhodný pre aplikácie v čis-
tičkách.

Macroplast CR 3525

• Rýchle tvrdnutie
• Ľahká spracovateľnosť
Macroplast CR 3525 má 
nízku exotermickú reakciu a 
vďaka tomu vždy umožňuje 
rýchle spracovanie.
Schválenie KTW 
EG 1935 2004, schválenie 
pre priamy styk s potra-
vinami 
2002/72/EG schválenie 
odvetvie plastov

Odlievacie živice na báze epoxidu a polyuretánu

Vďaka svojim univerzálnym vlastnostiam sa odlievacie 
živice na základe epoxidu a polyuretánu dostávajú v 
posledných desaťročiach neustále do popredia. Môžu 
byť chemicky navrhnuté tak, aby boli veľmi tvrdé a 
odolné voči nárazom, alebo jemné a pružné. Odlievacia 
živica obvykle pozostáva z dvoch základných zložiek, 
ktoré sa navzájom zmiešajú a reagujú v dôsledku čoho 
vzniká zosieťovaný produkt. Systémy tohto typy vyka-
zujú všeobecne vysokú pevnosť, jednoducho sa aplikujú 
a majú veľmi dobré schopnosti na vypĺňanie medzier. 
Polyuretánové odlievacie živice sú kompatibilné so širo-
kou škálou materiálov a odolávajú teplotám až do 120 °C 
(s krátkodobými maximálnymi hodnotami až do 150 °C). 
Ak sa vyžadujú vyššie teploty (až do 180 °C), používajú sa 
epoxidové odlievacie živice.

Technológia 2-zložkový PU 2-zložkový PU 2-zložkový PU 2-zložkový epoxid 2-zložkový PU 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový PU

Vytvrdzovadlo (Časť B) Macroplast UK 5400/
Macroplast UK 5401

Macroplast UK 5400/
Macroplast UK 5401 Macroplast CR 4200 Macroplast EP 5299 Macroplast CR 4100 Macroplast EP 5030 Macroplast EP 5430 Macroplast CR 4300

Farba po zmiešaní Biela/béžová Béžová Žltkastá Jantárová Žltkastá/priehľadná Purpurová Jantárová Biela

Hmotnostný pomer zmiešavania  5:2  5:3  100:75  100:35  100:59  100:29  10:1  85:15

Životnosť 4 – 5 min. 4 – 6 min. 23 – 29 min. 6 hod. 5 – 7 min. 60 min. 16 hod. 70 – 110 min.

Viskozita zmesi 800 mPa·s 850 mPa·s 1,300 mPa·s Kvapalina 1,000 mPa·s 600 mPa·s 8,000 mPa·s 2,600 mPa·s

Rozpätie prevádzkovej teploty  -40  až +80 °C  -40  až +100 °C 50 °C počas procesu 80 °C počas procesu  40 °C počas procesu  -55  až +80 °C  -55  až +100 °C  -40  až +80 °C

Krátka expozícia (1 hod.) 150 °C 150 °C 70 °C 200 °C 120 °C 200 °C 200 °C 150 °C

Veľkosť balenia
Časť A: sud 190 kg / 

Časť B: vedro 30 kg, sud 
250 kg

Časť A: sud 200 kg, kon-
tajner 1 000 kg / Časť B: 
vedro 30 kg, sud 250 kg, 

kontajner 1 250 kg

Časť A: 25 kg vedro, 
180 kg sud/ Časť B: 30 kg 

vedro, 240 kg sud

Časť A: sud 180 kg / 
Časť B: sud 180 kg

Časť A: sud 180 kg / 
Časť B: vedro 30 kg, sud 

250 kg

Časť A: vedro 20 kg, sud 
230 kg / Časť  B: 20 kg 

vedro

Časť A: vedro 20 kg / 
Časť B: 18 kg vedro

Časť A: sud 35 kg / 
Časť B: 6 kg vedro, 30 

kg sud
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Vlhké podklady Stredná životnosť Dlhá životnosť

Oblasť  
zdravotníctva Olej

Aplikácia - filter Elektrická aplikácia

EP 3299 CR 3502 EP 3030 EP 3430 CR 6127 

Technológia 2-zložkový PU 2-zložkový PU 2-zložkový PU 2-zložkový epoxid 2-zložkový PU 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový PU

Vytvrdzovadlo (Časť B) Macroplast UK 5400/
Macroplast UK 5401

Macroplast UK 5400/
Macroplast UK 5401 Macroplast CR 4200 Macroplast EP 5299 Macroplast CR 4100 Macroplast EP 5030 Macroplast EP 5430 Macroplast CR 4300

Farba po zmiešaní Biela/béžová Béžová Žltkastá Jantárová Žltkastá/priehľadná Purpurová Jantárová Biela

Hmotnostný pomer zmiešavania  5:2  5:3  100:75  100:35  100:59  100:29  10:1  85:15

Životnosť 4 – 5 min. 4 – 6 min. 23 – 29 min. 6 hod. 5 – 7 min. 60 min. 16 hod. 70 – 110 min.

Viskozita zmesi 800 mPa·s 850 mPa·s 1,300 mPa·s Kvapalina 1,000 mPa·s 600 mPa·s 8,000 mPa·s 2,600 mPa·s

Rozpätie prevádzkovej teploty  -40  až +80 °C  -40  až +100 °C 50 °C počas procesu 80 °C počas procesu  40 °C počas procesu  -55  až +80 °C  -55  až +100 °C  -40  až +80 °C

Krátka expozícia (1 hod.) 150 °C 150 °C 70 °C 200 °C 120 °C 200 °C 200 °C 150 °C

Veľkosť balenia
Časť A: sud 190 kg / 

Časť B: vedro 30 kg, sud 
250 kg

Časť A: sud 200 kg, kon-
tajner 1 000 kg / Časť B: 
vedro 30 kg, sud 250 kg, 

kontajner 1 250 kg

Časť A: 25 kg vedro, 
180 kg sud/ Časť B: 30 kg 

vedro, 240 kg sud

Časť A: sud 180 kg / 
Časť B: sud 180 kg

Časť A: sud 180 kg / 
Časť B: vedro 30 kg, sud 

250 kg

Časť A: vedro 20 kg, sud 
230 kg / Časť  B: 20 kg 

vedro

Časť A: vedro 20 kg / 
Časť B: 18 kg vedro

Časť A: sud 35 kg / 
Časť B: 6 kg vedro, 30 

kg sud

Macroplast EP 3299

• Dobré adhézne vlastnosti
• Odolnosť voči vysokým 

teplotám 
Macroplast EP 3299 má 
veľmi dobrú chemickú 
odolnosť a dobrú priľnavosť 
k vlhkým vláknam vo výrob-
nom procese. Produkt má 
schválenie KTW.

Macroplast CR 3502

• Umožňuje sterilizáciu 
parou, ETO alebo lúčmi 
gama

• Veľmi dobrá priľnavosť 
Macroplast CR 3502 má 
veľmi dobré penetračné 
vlastnosti počas odstreďo-
vania. Produkt je v súlade 
s normou ISO 10993 pre 
zdravotnícke zariadenia a 
schválený na použitie v dia-
lyzačných prístrojoch.

Macroplast EP 3430 

• Dlhá životnosť
• Vysoká tepelná stabilita
• Nízke zmršťovanie 
Macroplast EP 3430 má 
veľmi dobrú odolnosť voči 
hydraulickým kvapalinám, 
palivám a chemikáliám. 
Vďaka svojmu dlhému času 
spracovateľnosti sa môže 
používať tiež na rozsiahle 
zalievacie operácie, napr. 
vo filtroch na odlučovanie 
plynov.

Macroplast CR 6127

• Samozhášací podľa  
UL 94 VO

• Pružné vlastnosti 
• Veľmi dobré elektrické 

vlastnosti, napr. izolačná 
pevnosť alebo permitivita 

Macroplast CR 6127 je 
vhodný na odlievanie tele-
komunikačných výrobkov, 
transformátorov alebo iných 
elektrických/elektronických 
prístrojov.

Macroplast EP 3030

• Viacúčelové filtrovacie 
aplikácie

• Vysoká chemická  
odolnosť

• Nízka viskozita
Macroplast EP 3030 má 
veľmi nízku viskozitu a ria-
denú exotermickú reakciu 
počas procesu. Veľmi dobre 
sa osvedčil pri výrobe mem-
bránových filtrov.
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Prečo použiť akustické nátery Teroson?
V zásade existujú dve možnosti kontroly hluku: Môžeme ho izolovať alebo absorbovať. Keďže obe 
možnosti sa dajú aplikovať na zvuk prenášaný vzduchom alebo zvuk prenášaný pevnými látkami, 
existujú v skutočnosti štyri rôzne typy kontroly hluku:

1. Absorpcia zvuku prenášaného pevnými látkami

Absorpciu zvuku prenášaného pevnými látkami dosiahneme premenou časti energie zvuku na 
tepelnú energiu v čase, keď zvuk prechádza cez homogénne materiály pripevnené alebo prile-
pené k pevnému telesu. Týmto spôsobom sa zvuk prenášaný pevnými látkami absorbuje skôr 
ako vytvorí zvuk prenášaný vzduchom. Čím lepšie sú absorpčné vlastnosti takýchto tlmiacich 
materiálov, tým lepšia je absorpcia zvuku prenášaného pevnými látkami. Na meranie tohto efektu 
existuje parameter nazývaný "stratový činiteľ".

2. Izolácia proti zvuku prenášaného pevnými látkami

Izoláciu proti zvuku prenášaného pevnými látkami dosiahneme oslabením šírenia zvuku použitím 
pružného materiálu na zvukovú izoláciu. Čím mäkší a objemnejší je tento materiál, tým lepšia je 
izolácia zvuku prenášaného pevnými látkami.

3. Absorpcia zvuku prenášaného vzduchom

Absorpciu zvuku prenášaného vzduchom dosiahneme premenou časti energie zvuku prenášané-
ho vzduchom na tepelnú energiu v čase, keď vzduch vnikne do vláknitých alebo penových mate-
riálov. Čím hrubší je vláknitý alebo penový materiál, tým lepšia je absorpcia zvuku prenášaného 
vzduchom.

4. Izolácia proti zvuku prenášaného vzduchom

Izoláciu proti zvuku prenášaného vzduchom dosiahneme, keď sa časť zvukovej energie odrazí 
od steny. Zvyšná zvuková energia sa prenesie cez stenu a opätovne sa šíri na opačnej strane vo 
forme zvuku prenášaného vzduchom. Čím ťažšia a pružnejšia je deliaca stena, tým lepšia je izo-
lácia zvuku prenášaného vzduchom.

Akustické nátery
Zvuková izolácia

Meranie a vyhodnocovanie zvuku
Tlak zvukových vĺn prenášaných vzduchom sa 
meria prostredníctvom merača hladiny zvuku s 
mikrofónom. Jednotkou merania hladiny zvuku je 
decibel (dB). Keďže subjektívna reakcia na hluk 
vnímaný ľudským uchom záleží do veľkej miery 
od frekvencie alebo frekvenčného spektra zvuku, 
merače hladiny zvuku sú vybavené váhovými fil-
trami na kompenzáciu. A-vážená hladina zvuku, 
vyjadrená ako dBA, je dostatočne presná pre 
väčšinu porovnávacích meraní hluku.

Stratový činiteľ ”d“:
Akustický stratový činiteľ ”d“ sa používa ako 
meradlo schopnosti materiálu absorbovať hluk. 
Tento činiteľ vyjadruje, aké množstvo zvukovej 
energie, ktorá sa šíri vo forme ohybových vĺn, sa 
absorbuje a premení na tepelnú energiu. Stratový 
činiteľ materiálu závisí od frekvencie a teploty. 
Neposkytuje však zmysluplný údaj o skutočnom 
znížení hladiny hluku, ktorého je možné dosiah-
nuť. Z toho dôvodu musí byť meraný na mieste. 
Ako rozumný kompromis medzi ekonomickými 
nákladmi a prínosom sa pre širokú škálu apli-
kácií ukázal ako prijateľný stratový činiteľ rovný 
približne 0,1.

Koeficient absorpcie zvuku prená-
šaného vzduchom α:
Absorpčná schopnosť materiálu je vyjadrená 
ako koeficient absorpcie zvuku prenášaného 
vzduchom α. Opisuje percentuálny podiel ener-
gie dopadajúceho zvuku, ktorý sa absorbuje a 
premení na tepelnú energiu. Koeficient absorpcie 
α závisí vo veľkej miere od frekvencie. Čím niž-
šia (hlbšia) je frekvencia, tým hrubší absorpčný 
materiál sa musí použiť!
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Terophon 112 DB Terophon 123 WF

Terophon 112 DB

• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Pripravený na použitie v sprejovacích pištoliach
• Vynikajúca ohňovzdornosť
• Nízka horľavosť
• Dobrá tepelná izolácia
Terophon 112 DB sa používa na sekundárnu 
kontrolu hluku a vibrácií na konštrukciách s 
tenkými plechovými stenami pri výrobe vozidiel, 
železničných vagónov, výrobe lodí a tiež pri 
výrobe strojov a zariadení. Okrem toho sa tento 
produkt aplikuje tiež na vetracie kanály, skrine 
ventilátorov, výťahy, odpadové výlevky, na zadnú 
stranu fasádnych prvkov a tiež na zásobníky. 
Nátery s použitím Terophon 112 DB nemôžu byť 
vystavené stojatej vode ani priamym poveter-
nostným vplyvom.

Terophon 123 WF

• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Pripravený na použitie v sprejovacích pištoliach
• Odolný voči vlhku
• Nízka horľavosť
• Dobrá tepelná izolácia
Terophon 123 WF sa používa na sekundárnu 
kontrolu hluku a vibrácií na konštrukciách s 
tenkými plechovými stenami pri výrobe vozidiel, 
železničných vagónov, výrobe lodí a tiež pri 
výrobe strojov a zariadení. Nátery s použitím 
Terophon 123 WF môžu byť počas dlhšej doby 
vystavené stojatej vode.

Chemická báza Vodná disperzia syntetických živíc Vodná disperzia syntetických živíc

Hustota vlhký/suchý 1,4 g/cm3 / 1,2 g/cm3 1,4 g/cm3 / 1,2 g/cm3

Obsah pevných látok 65 % 73 %

Čas schnutia (4 mm vlhký film) (DIN 50014) 24 hod. 15 hod.

Tepelná odolnosť -50  až +120 °C -50  až +120 °C

Veľkosť balenia sud 250 kg sud 250 kg

Riešenie

Užitočné tipy:
• Nikdy neaplikujte produkty Terophon na vodnej 

báze na holé oceľové plechy, pretože existuje 
vážne riziko vzniku korózie počas vytvrdzo-
vania vodného produktu na oceľovej ploche 
a následne k migrácii vlhkosti do náteru 
Terophon. Negalvanizované oceľové plechy 
alebo neanodizované hliníkové podklady vždy 
vyžadujú ochranu vodotesným primerom

• Paleta produktov spoločnosti Henkel obsahuje 
ďalšie produkty na zvukovú izoláciu, ktoré sú 
dostupné na vyžiadanie

Zvuková izolácia

• Vysoko účinné pastovité materiály na zvukovú izoláciu
• Ponúkajú vynikajúce absorpčné schopnosti
• Redukcia hluku prenášaného pevnými látkami
• Môžu sa naniesť v ľubovoľnej hrúbke, aby splnili tie najnáročnejšie požiadavky na univerzálnu absorpciu zvuku prenášaného pevnými látkami
• Možnosť aplikácie špachtľou alebo sprejovacou pištoľou
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Prečo použiť tmel s kovovou výplňou Loctite® Hysol® ?
Tmely s kovovou výplňou Loctite® Hysol® ponúkajú riešenia údržby na problémy spôsobené 
nárazmi a mechanickým poškodením, vrátane trhlín v plášťoch, opotrebovaných klinových drážok 
v hriadeľoch a objímkach, opotrebovaných valcových hriadeľov, atď.

Tmely s kovovou výplňou Loctite® Hysol® permanentne a bez potreby zahrievania alebo zvárania 
opravujú, rekonštruujú a obnovujú poškodené stroje a zariadenia.

Tradičné metódy verzus moderné riešenia:
Tradičné metódy opráv ako napríklad kalené zváranie sú náročné na čas a náklady. Naopak, 
tmely s kovovou výplňou Loctite® Hysol® sa jednoducho aplikujú a ponúkajú dokonalú pevnosť v 
tlaku a ochranné vlastnosti.

Tmely s kovovou výplňou Loctite® Hysol® a zmesi proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® Vám 
pomôžu obnoviť a zrekonštruovať širokú škálu opotrebovaných súčiastok a vrátiť ich do prevádz-
kyschopného stavu.

• Rýchla oprava
• Nízka úroveň zmršťovania kvôli zníženiu napätia na komponentoch
• Jednoduchá aplikácia
• Nie je potrebné zahrievanie dielcov
• Možnosť robiť opravy priamo na výrobnej linke
• Farba ladiaca s kovom
• Po vytvrdnutí je možné vŕtanie, rezanie závitov alebo strojové obrába-

nie
• Dokonalá priľnavosť ku kovu, keramike, drevu, sklu a niektorým  

plastom

• Vynikajúca odolnosť voči agresívnym chemikáliám na zvýšenie  
životnosti dielov

• Na výber sú výplne z mäkkej ocele, hliníka alebo nekovové výplne
• Realizácia trvácnych opráv
• Vysoká pevnosť v tlaku pre mechanické aplikácie

Kľúčové výhody tmelov s kovovou výplňou Loctite® Hysol® sú:

Tmely s kovovou výplňou
Na opravu kovových dielcov

Kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere toho správneho tmelu s kovovou výplňou Loctite® Hysol®

Oprava kovov
Produkty Loctite® Hysol® na opravu kovov používajú oceľové alebo hliníkové výplne, aby získali vlastnosti, ktoré sú čo možno najpodobnejšie vlastnos-
tiam opravovanej súčiastky. Produkty s nekovovou výplňou sa môžu používať na rekonštrukciu opotrebovaných častí, ktoré sú nepretržite vystavené 
kavitácii a opotrebovaniu.
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Oprava hriadeľov
Na túto špeciálnu aplikáciu použite Loctite® Hysol® 3478. Tento produkt je obzvlášť vhodný na rekon-
štrukciu sediel ložísk. Pre konkrétne odporúčania riešení na opravu hriadeľov kontaktujte miestnu 
Technickú podporu.

Konzistencia
Viskozita produktu musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala potreby zákazníka. Portfólio tmelov s kovovou výplňou Loctite® Hysol® obsahuje zlievateľné, tme-
lovité alebo miesiteľné produkty na splnenie Vašich požiadaviek.

Špeciálne požiadavky
Keďže niektoré aplikácie sú extrémne náročné, spoločnosť Henkel vyvinula špeciálne produkty odolávajúce veľkým tlakovým zaťaženiam, vysokým teplo-
tám alebo abrázii.

Príprava povrchov

Aplikácia produktov

Pre úspešnú aplikáciu týchto výrobkov je životne dôležitá správna príprava povrchu.

Dobrá príprava povrchu:
• Zlepší priľnavosť tmelov s kovovou výplňou Loctite® Hysol® k súčiastkam
• Zamedzí korózii medzi kovovým povrchom a tmelom s kovovou výplňou Loctite® Hysol®

• Predĺži životnosť súčiastok

Po príprave povrchu musia byť súčiastky:
• Čisté a suché
• Bez povrchového alebo vnútorného chemického znečistenia
• Bez korózie
• S minimálnym profilom povrchu 75 µm

Tmely s kovovou výplňou Loctite® Hysol® sú dvojzložkové epoxidy. Pred aplikáciou sa musia produk-
ty správne zmiešať s použitím správneho pomeru zmiešavania, až kým sa nedosiahne rovnomerné 
zafarbenie. 

Tmelovité produkty by sa mali aplikovať v tenkých vrstvách. Pevne ich vtlačte na miesto a vytvorte 
požadovanú hrúbku na vyplnenie špáry. Je potrebné byť zvlášť opatrný, aby sa zamedzilo tvorbe 
vzduchových bublín.

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



88

Tmely s kovovou výplňou
Tabuľka produktov

Riešenie

Oceľ

Miesiteľný Vysoká pevnosť v 
tlaku Tmel

Oprava alebo rekonštrukcia poškodených kovových dielcov?

3463 3478 A&B 3471 A&B

Loctite® 3463

• Núdzové utesnenie 
netesností v potrubiach a 
nádržiach

• Vyhladzuje zvary
• Opravuje malé trhliny v 

odliatkoch
Schne v priebehu 10 minút. 
Miesiteľná tyčinka s oce-
ľovou výplňou. Priľnavosť 
k vlhkým povrchom a 
vytvrdzovanie pod vodou. 
Odolnosť voči chemikáliám 
a korózii. Možnosť vŕtania, 
pilovania a natierania. 
ANSI/NSF Standard 61

Loctite® Hysol® 3478 A&B

• Rekonštrukcia klinových 
drážok a drážkovaných 
montážnych celkov

• Rekonštrukcia ložísk, upí-
nacích spojov, napínacích 
prvkov, kolies ozubených 
prevodov alebo sediel 
ložísk

Ferosilikónová výplň s 
vynikajúcou pevnosťou v 
tlaku. Ideálny na obnovu 
povrchov vystavených tlaku, 
ťahu, nárazom a náročnému 
prostrediu.

Loctite® Hysol® 3471 A&B

• Utesňovanie trhlín v nádr-
žiach, odliatkoch,  
plavidlách a ventiloch

• Upchávanie neštrukturál-
nych defektov v oceľových 
plášťoch

• Obnova povrchov 
opotrebovaných vzducho-
vých uzáverov

• Oprava jamkovej korózie 
spôsobenej kavitáciou a/
alebo koróziou

2-zložkový univerzálny 
neprehýbavý epoxid s oce-
ľovou výplňou. Používa sa 
na opravu opotrebovaných 
kovových súčiastok.

(tyčinka Metal Magic Steel™) (Superior Metal) (Metal Set S1)

Popis 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 

Objemový/hmotnostný pomer zmiešavania: nevzťahuje sa 7.25:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Čas spracovateľnosti 3 min. 20 min. 45 min. 45 min. 6 min. 45 min. 40 min. 45 min.

Čas vytvrdzovania 10 min. 180 min. 180 min. 180 min. 15 min. 180 min. 150 min. 180 min.

Pevnosť v šmyku (GBMS) ≥6 N/mm2 17 N/mm2 20 N/mm2 25 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2

Pevnosť v tlaku 82.7 N/mm2 125 N/mm2 70 N/mm2 70 N/mm2 60 N/mm2 70 N/mm2 90 N/mm2 70 N/mm2

Rozpätie prevádzkovej teploty -30 až +120 °C -30 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +190 °C -20  až +120 °C

Veľkosť balenia 50 g, 114 g 453 g, súprava vedierok 
3,5 kg 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok
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Tekutý Rýchle  
vytvrdzovanie Univerzálny Vysoká teplotná 

odolnosť
Odolný voči 

opotrebovaniu

Hliník Kovové časti  
vystavené treniu

Aký materiál chcete vyplniť?

3472 A&B 3473 A&B 3475 A&B 3479 A&B 3474 A&B

Popis 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 2-zložkový epoxid 

Objemový/hmotnostný pomer zmiešavania: nevzťahuje sa 7.25:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Čas spracovateľnosti 3 min. 20 min. 45 min. 45 min. 6 min. 45 min. 40 min. 45 min.

Čas vytvrdzovania 10 min. 180 min. 180 min. 180 min. 15 min. 180 min. 150 min. 180 min.

Pevnosť v šmyku (GBMS) ≥6 N/mm2 17 N/mm2 20 N/mm2 25 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2

Pevnosť v tlaku 82.7 N/mm2 125 N/mm2 70 N/mm2 70 N/mm2 60 N/mm2 70 N/mm2 90 N/mm2 70 N/mm2

Rozpätie prevádzkovej teploty -30 až +120 °C -30 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +120 °C -20 až +190 °C -20  až +120 °C

Veľkosť balenia 50 g, 114 g 453 g, súprava vedierok 
3,5 kg 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok 500 g súprava vedierok

Loctite® Hysol® 3472 A&B

• Tvarujte formy, príslušen-
stvo a prototypy

• Opravujte súčiastky, 
potrubia a nádrže so 
závitami

Tekutý, s oceľovou výplňou, 
samonivelačný. Odporúčaný 
na zalievanie oblastí s 
náročným prístupom, kotve-
nie a vyrovnávanie, tvarova-
nie foriem a súčiastok.

Loctite® Hysol® 3473 A&B

• Opravujte diery v nádr-
žiach, netesnosti v potru-
biach a v ohyboch potrubí

• Obnova strhnutých závitov
• Rekonštrukcia opotre-

bovaných oceľových 
súčiastok

Rýchle vytvrdzovanie, oce-
ľová výplň, neprehýbavý. 
Ideálny na núdzové opravy 
a opravy opotrebovaných 
kovových súčiastok na 
predchádzanie prestojom.

Loctite® Hysol® 3479 A&B

• Rekonštrukcia a oprava 
opotrebovaných kovových 
dielov v aplikáciách s 
vysokými prevádzkovými 
teplotami

Neprehýbavý, vysoko 
spevnený, 2-zložkový epo-
xid vyplnený hliníkovým 
práškom. Jednoduché zmie-
šavanie a v prípade potreby 
tvarovanie do nepravi-
delných tvarov. Vytvrdne 
na nehrdzavejúci povrch 
podobný hliníku.

Loctite® Hysol® 3474 A&B

• Ideálny na opravu kovo-
vých povrchov vystave-
ných treniu

Oceľový tmel s vysokou 
odolnosťou voči opotrebo-
vaniu. Vytvára samomazací 
povrch na zníženie opotre-
bovania sklzom na pohybli-
vých súčiastkach.

Loctite® Hysol® 3475 A&B

• Oprava hliníkových odliat-
kov, popraskaných alebo 
opotrebovaných súčiastok 
a strhaných hliníkových 
závitov

Neprehýbavý, vysoko 
spevnený, 2-zložkový epo-
xid vyplnený hliníkovým 
práškom. Jednoduché zmie-
šavanie a v prípade potreby 
tvarovanie do nepravi-
delných tvarov. Vytvrdne 
na nehrdzavejúci povrch 
podobný hliníku.

(Metal Set S2) (Metal Set S3) (Metal Set HTA) (Metal Set M)(Metal Set A1)
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Zmesi proti opotrebovaniu
Ochrana dielcov proti vonkajším vplyvom

Prečo používať zmes proti opotrebovaniu Loctite® 
Nordbak®?
Zmesi proti opotrebovaniu Loctite® ponúkajú riešenia v údržbe na problémy spôsobené opotrebo-
vaním, abráziou, chemickými vplyvmi, kavitáciou a eróziou.

Typickými oblasťami použitia tohto radu produktov sú vzduchové potrubia, čerpadlá, otáčavé 
kolesá, lopatky ventilátorov, vrtule, cyklóny, atď.

Vďaka mimoriadne tvrdým výplniam má zmes proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® vynikajúcu 
odolnosť voči opotrebovaniu a dokonalú priľnavosť. Tieto produkty sú určené pre špecifické pre-
vádzkové podmienky a na ochranu a predĺženie životnosti širokej škály továrenských priestorov 
a továrenských zariadení. Ich kľúčovou výhodou je schopnosť vytvárať ochranný a obnoviteľný 
pracovný povrch chrániaci štrukturálnu integritu pôvodného podkladu.

Zmesi proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® dostupné vo forme stierky, náteru a spreja, so špe-
ciálnymi výplňami pre náročné podmienky odolajú každému potenciálnemu problému s koróziou, 
abráziou a opotrebovaním a sú ideálne pre všetky veľké opravy, ktoré musia vydržať.

Tradičné metódy verzus moderné riešenia:
Tradičné metódy opráv ako je napríklad zváranie tvrdých kovov alebo nanášanie plameňom sú 
nákladné a náročné na použitie na veľkých plochách. Naopak, zmesi proti opotrebovaniu Loctite® 
Nordbak® sa jednoducho aplikujú na všetky veľkosti povrchov a naviac ponúkajú výhodu ochrany 
proti korózii.

Zmesi proti opotrebovaniu Loctite® Hysol® plnené kovom a Loctite® Nordbak® Vám pomôžu 
obnoviť a zrekonštruovať širokú škálu opotrebovaných dielcov a vrátiť ich do prevádzkyschopné-
ho stavu.

• Renovujú opotrebované povrchy a predlžujú životnosť dielcov
• Šetria náklady predchádzaním výmene dielcov
• Znižujú zásoby náhradných dielcov
• Chránia dielce proti korózii
• Nezrážanlivá a nestekavá konzistencia pre objemné alebo vertikálne 

použitie
• Dobrá chemická odolnosť pre účinnú ochranu montážnych celkov
• Široká škála použitia, od aplikácií na mieru po špecifické aplikácie 

• Predlžujú životnosť nových dielcov
• Zvyšujú efektívnosť dielcov

Kľúčové výhody zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak®:

Kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere tej správnej zmesi proti opotrebovaniu Loctite®s Nordbak®

Veľkosť častíc
Pre zlepšenie odolnosti voči abrázii by mala byť veľkosť častíc abrazívnych materiálov a častíc zmesi proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® podobná. 
Portfólio zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® ponúka produkty na ochranu hrubých aj jemných častíc. Portfólio obsahuje tiež špeciálny produkt s 
vysokou odolnosťou voči rázom.

www.loctite-henkel.sk
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Príprava povrchov

Aplikácia produktov

Pre úspešnú aplikáciu týchto výrobkov je životne dôležitá správna príprava povrchu.

Dobrá príprava povrchu:
• Zlepší priľnavosť zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® k dielcom
• Zamedzí korózii medzi kovovým povrchom a zmesou proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak®

• Predĺži intervaly údržby

Po príprave povrchu musia byť dielce:
• Čisté a suché
• Bez povrchového alebo vnútorného chemického znečistenia
• Bez korózie
• S minimálnym profilom povrchu 75 µm
• S profilom s triedou otryskania 2,5

V prípade veľkých povrchov sa môže aplikovať ochranný náter proti korózii kompatibilný so zmesami 
proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® na zamedzenie okamžitej korózii.

Zmesi proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® sú dvojzložkové epoxidy. Pred aplikáciou sa musia 
produkty správne zmiešať s použitím správneho pomeru zmiešavania, až kým sa nedosiahne rovno-
merné zafarbenie.

Na zabezpečenie dobrej priľnavosti produktu z radu zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® sa 
pred použitím produktu z radu zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® spevneného hrubými 
časticami odporúča použiť ako primer roztierateľný produkt ako je napríklad Loctite® Nordbak® 
7117.

Pre náter hrubší ako 25 mm aplikujte materiál po vrstvách s hrúbkou 25 mm, čím umožníte, aby sa 
vrstva ochladila pred nanesením ďalšej vrstvy.

Tepelná odolnosť
Prevádzkové teploty zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® sa nachádzajú v rozpätí od -30 °C do +120 °C. Niektoré špeciálne produkty, napr. 
Loctite® Nordbak® 7230 alebo Loctite® Nordbak® 7229, sa môžu používať až do teploty 230 °C.
Tieto špeciálne produkty vyžadujú pre dosiahnutie maximálnej výkonnosti pri vysokých teplotách následné vytvrdzovanie.

Chemická odolnosť
Vďaka špeciálnemu epoxidovému základu zmesí proti opotrebovaniu Loctite® Nordbak® je tento rad produktov odolný voči väčšine druhov agresívnych 
chemikálií. Produkty ponúkajú dobrú ochranu voči sladkej a slanej vode, síranu amónnemu a hydroxidu sodnému. V prípade špecifických chemických 
požiadaviek kontaktujte Vašu miestnu Technickú podporu.

www.loctite-henkel.sk
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Potrebujete odolnosť voči opotrebovaniu abrazívnymi časticami, ktoré sú:

Hrubé

Odoláva abrázii a korózii

Zmes proti opotrebovaniu

Odoláva rázom  
a klznej abrázii

Zmes proti opotrebovaniu 
s vysokou odolnosťou 

voči rázom

7218 7219

Loctite® Nordbak® 7218

• Cyklóny a odlučovače
• Zachytávače a odsávače prachu
• Vložky a obežné kolesá čerpadiel
• Lopatky a skrine ventilátorov
• Sklzné žľaby a vetracie krídla
• Rúrové kolená a prestupné body
Omietateľný, keramikou plnený 
epoxid určený na ochranu, obnovu a 
opravu veľmi opotrebovaných častí 
technologických zariadení. Vhodný 
pre aplikácie nad úrovňou hlavy a 
na nepravidelné povrchy

Loctite® Nordbak® 7219

• Vložky kalových čerpadiel
• Vodné žľaby a vane
• Obežné kolesá čerpadiel
• Vibračné podávače
• Sklzné žľaby/vetracie krídla
Gumou modifikovaný epoxid s 
keramickým plnením, ktorý posky-
tuje vysokú odolnosť voči rázom. 
Ideálny pre oblasti vystavené 
abrazívnym účinkom a nárazom. 
Nestekajúci a vhodný na použitie 
"nad hlavou" a na nepravidelné 
povrchy.

Zmesi proti opotrebovaniu
Tabuľka produktov

Riešenie

Veľmi opotrebované povrchy sa pred aplikáciou ochranných kompozit-
ných náterov Loctite® Nordbak® obnovia pomocou tmelu odolnému voči 
opotrebovaniu Loctite® Nordbak® 7222 alebo tmelu odolnému 
voči opotrebovaniu pri vysokých teplotách Loctite® Nordbak® 7232.

Pre viac informácií sa obráťte na Vášho technického zástupcu zo spoloč-
nosti Henkel

Farba Sivá Sivá Sivá Zelená Sivá Sivá

Rozpätie prevádzkovej teploty -30  až +120 °C -30  až +120 °C -30  až +120 °C -30  až +95 °C -29  až +95 °C -29  až +205 °C

Objemový pomer zmiešavania 2:1 2:1 4:1 2:1 3,38:1 2,6:1

Životnosť 30 min. 30 min. 30 min. 40 min. 60 min. 30 min.

Čas vytvrdnutia 7 hod. 6 hod. 6 hod. 4 hod. 3.5 hod. 8 hod. + 3 hod. následného 
vytvrdzovania

Odporúčaná hrúbka vrstvy min. 6 mm min. 6 mm min. 6 mm min. 0.5 mm min. 0.5 mm min. 0.5 mm

Veľkosť balenia 1 kg, 10 kg 1 kg, 10 kg 1 kg, 10 kg 900 g, 30 kg 1 kg, 6 kg 1 kg
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Odolný voči jemným  
abrazívnym časticiam

Pneu-wear

Ochranný náter  
aplikovateľný sprejom

Keramika aplikovateľná 
sprejom

Roztierateľný ochranný 
náter

Roztierateľná keramika

Roztierateľný ochranný 
náter pri vysokých  

teplotách

Keramika roztierateľná pri 
vysokých teplotách

Jemné častice

7226 71177255 7234

Loctite® Nordbak® 7226

• Vložky kalových čerpadiel
• Vodné žľaby a vane
• Obežné kolesá čerpadiel
• Vibračné podávače
• Sklzné žľaby/vetracie krídla
Karbidom plnený epoxid na ochranu 
technologických zariadení pred jem-
nými abrazívnymi časticami. Tento 
omietateľný a nestekavý epoxid je 
vhodný pre povrchy nad úrovňou 
hlavy a vertikálne povrchy

Loctite® Nordbak® 7255

• Náter nádrží a sklzných žľabov
• Púzdra smerových kormidiel a 

otočných čapov
• Výmenníky tepla
• Kondenzátory
• Otáčavé kolesá chladiacich 

čerpadiel
Ultrahladký, keramikou vystužený 
epoxid, ktorý poskytuje náter s 
vysokým leskom a nízkym trením 
pre ochranu proti turbulenciám a 
abrázii. Utesňuje a chráni zariade-
nia pred koróziou a opotrebovaním

Loctite® Nordbak® 7117, náhra-
da za Loctite® Nordbak® 7227, 
ponúka zvýšenú odolnosť voči 
oderom

• Otáčavé kolesá, škrtiace ventily
• Skrine čerpadiel
• Cyklóny
• Nátery nádrží
Natierateľný dvojzložkový epoxid, 
ktorý poskytuje náter s vysokým 
leskom a nízkym trením na ochra-
nu zariadení pred opotrebovaním 
oderom a koróziou

Loctite® Nordbak® 7234

• Odsávače
• Výmenníky tepla a kondenzátory
• Náter nádrží a sklzných žľabov
• Škrtiace ventily
Natierateľný dvojzložkový epoxid 
určený na ochranu proti  
turbulenciám a abrázii v extrémnom 
teple

Farba Sivá Sivá Sivá Zelená Sivá Sivá

Rozpätie prevádzkovej teploty -30  až +120 °C -30  až +120 °C -30  až +120 °C -30  až +95 °C -29  až +95 °C -29  až +205 °C

Objemový pomer zmiešavania 2:1 2:1 4:1 2:1 3,38:1 2,6:1

Životnosť 30 min. 30 min. 30 min. 40 min. 60 min. 30 min.

Čas vytvrdnutia 7 hod. 6 hod. 6 hod. 4 hod. 3.5 hod. 8 hod. + 3 hod. následného 
vytvrdzovania

Odporúčaná hrúbka vrstvy min. 6 mm min. 6 mm min. 6 mm min. 0.5 mm min. 0.5 mm min. 0.5 mm

Veľkosť balenia 1 kg, 10 kg 1 kg, 10 kg 1 kg, 10 kg 900 g, 30 kg 1 kg, 6 kg 1 kg
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Zmesi proti opotrebovaniu
Zoznam produktov

Produkt  Opis produktu Veľkosť 
častíc Farba

Objemový 
pomer  

zmiešavania 

Čas 
spracovateľnosti Čas vytvrdnutia Odporúčaná 

hrúbka vrstvy
Tvrdosť Shore 

D
Pevnosť v tlaku 

N/mm²
Pevnosť v 

šmyku N/mm²

Rozpätie  
prevádzkovej  

teploty
Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® Nordbak® 7117 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 3,38:1 60 min. 3.5 hod. min. 0.5 mm 87 105 23,2 -28 až +95 °C 1 kg, 6 kg nateriateľná ochranná vrstva

Loctite® Nordbak® 7204
Kremeňom plnený 
epoxid – oprava 

betónu
malé sivá 1,66:1 45 min. 24 hod. min. 6 mm – 82,7 – -29 až +66 °C 19 kg chemický odolná ochrana podláh

Loctite® Nordbak® 7218 Keramikou plnený 
epoxid veľké sivá 2:1 30 min. 7 hod. min. 6 mm 90 110,3 – -28 až +120 °C 1 kg, 10 kg odolný voči abrázii a korózii

Loctite® Nordbak® 7219 Keramikou plnený 
epoxid veľké sivá 2:1 30 min. 6 hod. min. 6 mm 85 82,7 – -30 až +120 °C 1 kg, 10 kg vysoká odolnosť voči nárazom a abrázii

Loctite® Nordbak® 7221 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 2,3:1 20 min. 16 hod. min. 0.5 mm 83 69 17,2 -30 až +65 °C 5.4 kg náter odolný voči chemikáliám

Loctite® Nordbak® 7222 Keramikou plnený 
epoxid malé sivá 2:1 30 min. 6 hod. – 89 80 10 -29 až +107 °C 1,3 kg tmel odolný voči opotrebovaniu

Loctite® Nordbak® 7226 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 4:1 30 min. 6 hod. min. 6 mm 85 103,4 34,5 -29 až +120 °C 1 kg, 10 kg ochrana voči jemným abrazívnym časticiam 

Loctite® Nordbak® 7227 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 2,75:1 30 min. 6 hod. min. 0.5 mm 85 86,2 24,2 -29 až +95 °C 1 kg starý roztierateľný ochranný náter

Loctite® Nordbak® 7228 Keramikou plnený 
epoxid jemné biela 2,8:1 15 min. 5 hod. min. 0.5 mm 85 86 24 -29 až +95 °C 1 kg, 6 kg biely roztierateľný ochranný náter

Loctite® Nordbak® 7229 Keramikou plnený 
epoxid malé sivá 4:1 30 min.

6 hod. + 2 hod. 
vytvrdzovania min. 6 mm 85 103,4 34,5 -28 až +230 °C 10 kg vysoká tepelná ochrana voči jemným abrazívnym čas-

ticiam

Loctite® Nordbak® 7230 Keramikou plnený 
epoxid veľké sivá 4:1 30 min. 7 hod. + 2 hod. 

vytvrdzovania min. 6 mm 90 103,4 – -28 až +230 °C 10 kg odolnosť voči vysokým teplotám a abrázii

Loctite® Nordbak® 7232 Keramikou plnený 
epoxid

veľké a 
jemné sivá 4:1 45 min. 8 hod. + 3 hod. 

vytvrdzovania min. 6 mm 90 103 59 -29 až +205 °C 1 kg tmel odolný proti opotrebovaniu pri vysokých teplotách

Loctite® Nordbak® 7234 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 2,6:1 30 min. 8 hod. + 3 hod. 

vytvrdzovania min. 0.5 mm – – – -29 až +205 °C 1 kg roztierateľný náter pre vysoké teploty

Loctite® Nordbak® 7255 Keramikou plnený 
epoxid jemné zelená 2:1 40 min. 4 hod. min. 0.5 mm 86 106 31 -30 až +95 °C 900 g, 30 kg sprejom aplikovateľný náter odolný voči opotrebovaniu

Loctite® Nordbak® 7256 Epoxid na lepenie 
keramických dlaždíc jemné sivobiela 1:1 60 min. 12 hod. – 88 96,6 34 -29 až +93 °C 9 kg lepenie keramických dlaždíc kvôli ochrane pred 

opotrebovaním

Loctite® Nordbak® 7257
Oprava betónu – 

fosforečnan horeč-
natý

malé sivá 1:5 3 min. 22 min. min. 6 mm – až do 90 – -26 až +1 090 °C 5,54 kg, 25,7 
kg riešenie pre rýchlu opravu betónu
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Produkt  Opis produktu Veľkosť 
častíc Farba

Objemový 
pomer  

zmiešavania 

Čas 
spracovateľnosti Čas vytvrdnutia Odporúčaná 

hrúbka vrstvy
Tvrdosť Shore 

D
Pevnosť v tlaku 

N/mm²
Pevnosť v 

šmyku N/mm²

Rozpätie  
prevádzkovej  

teploty
Veľkosť balenia Poznámky

Loctite® Nordbak® 7117 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 3,38:1 60 min. 3.5 hod. min. 0.5 mm 87 105 23,2 -28 až +95 °C 1 kg, 6 kg nateriateľná ochranná vrstva

Loctite® Nordbak® 7204
Kremeňom plnený 
epoxid – oprava 

betónu
malé sivá 1,66:1 45 min. 24 hod. min. 6 mm – 82,7 – -29 až +66 °C 19 kg chemický odolná ochrana podláh

Loctite® Nordbak® 7218 Keramikou plnený 
epoxid veľké sivá 2:1 30 min. 7 hod. min. 6 mm 90 110,3 – -28 až +120 °C 1 kg, 10 kg odolný voči abrázii a korózii

Loctite® Nordbak® 7219 Keramikou plnený 
epoxid veľké sivá 2:1 30 min. 6 hod. min. 6 mm 85 82,7 – -30 až +120 °C 1 kg, 10 kg vysoká odolnosť voči nárazom a abrázii

Loctite® Nordbak® 7221 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 2,3:1 20 min. 16 hod. min. 0.5 mm 83 69 17,2 -30 až +65 °C 5.4 kg náter odolný voči chemikáliám

Loctite® Nordbak® 7222 Keramikou plnený 
epoxid malé sivá 2:1 30 min. 6 hod. – 89 80 10 -29 až +107 °C 1,3 kg tmel odolný voči opotrebovaniu

Loctite® Nordbak® 7226 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 4:1 30 min. 6 hod. min. 6 mm 85 103,4 34,5 -29 až +120 °C 1 kg, 10 kg ochrana voči jemným abrazívnym časticiam 

Loctite® Nordbak® 7227 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 2,75:1 30 min. 6 hod. min. 0.5 mm 85 86,2 24,2 -29 až +95 °C 1 kg starý roztierateľný ochranný náter

Loctite® Nordbak® 7228 Keramikou plnený 
epoxid jemné biela 2,8:1 15 min. 5 hod. min. 0.5 mm 85 86 24 -29 až +95 °C 1 kg, 6 kg biely roztierateľný ochranný náter

Loctite® Nordbak® 7229 Keramikou plnený 
epoxid malé sivá 4:1 30 min.

6 hod. + 2 hod. 
vytvrdzovania min. 6 mm 85 103,4 34,5 -28 až +230 °C 10 kg vysoká tepelná ochrana voči jemným abrazívnym čas-

ticiam

Loctite® Nordbak® 7230 Keramikou plnený 
epoxid veľké sivá 4:1 30 min. 7 hod. + 2 hod. 

vytvrdzovania min. 6 mm 90 103,4 – -28 až +230 °C 10 kg odolnosť voči vysokým teplotám a abrázii

Loctite® Nordbak® 7232 Keramikou plnený 
epoxid

veľké a 
jemné sivá 4:1 45 min. 8 hod. + 3 hod. 

vytvrdzovania min. 6 mm 90 103 59 -29 až +205 °C 1 kg tmel odolný proti opotrebovaniu pri vysokých teplotách

Loctite® Nordbak® 7234 Keramikou plnený 
epoxid jemné sivá 2,6:1 30 min. 8 hod. + 3 hod. 

vytvrdzovania min. 0.5 mm – – – -29 až +205 °C 1 kg roztierateľný náter pre vysoké teploty

Loctite® Nordbak® 7255 Keramikou plnený 
epoxid jemné zelená 2:1 40 min. 4 hod. min. 0.5 mm 86 106 31 -30 až +95 °C 900 g, 30 kg sprejom aplikovateľný náter odolný voči opotrebovaniu

Loctite® Nordbak® 7256 Epoxid na lepenie 
keramických dlaždíc jemné sivobiela 1:1 60 min. 12 hod. – 88 96,6 34 -29 až +93 °C 9 kg lepenie keramických dlaždíc kvôli ochrane pred 

opotrebovaním

Loctite® Nordbak® 7257
Oprava betónu – 

fosforečnan horeč-
natý

malé sivá 1:5 3 min. 22 min. min. 6 mm – až do 90 – -26 až +1 090 °C 5,54 kg, 25,7 
kg riešenie pre rýchlu opravu betónu
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Čistenie
Čistenie súčiastok a čistenie v údržbe

Prečo použiť čistiaci prostriedok Loctite®?
Čistiace prostriedky a odmasťovacie produkty Loctite® sú veľmi účinné a dostupné v zložení 
na báze vody a na báze rozpúšťadla. Pri výbere čistiaceho alebo odmasťovacieho prostriedku 
sú hlavnými faktormi, ktoré je potrebné zohľadniť čas schnutia, zvyšky, zápach a kompatibilita 
povrchu. Zvyšky sú obzvlášť dôležitým faktorom: v prípade akéhokoľvek sekundárneho spra-
covania súčiastky, napr. natieranie alebo lepenie, by mohli zvyšky v tomto procese prekážať. 
Kompatibilita povrchu je obvyklým faktorom v prípade plastov a čistiacich prostriedkov na báze 
rozpúšťadla.

Nasledujúca schéma Vám pomôže vybrať vhodný čistiaci prostriedok pre Vašu aplikáciu.
• Čistenie komponentov pred aplikáciou lepidiel/tesnení Loctite®

• Čistenie a odmasťovanie pracovných plôch a súčiastok
• Odstránenie vytvrdnutých zvyškov tesniacej hmoty
• Tento produktový rad obsahuje dva veľmi účinné, jemné a biologicky odbúrateľné čistiace 

prostriedky
• Čistenie elektrických kontaktov
• Čistiaci prostriedok potravinárskej akosti (NSF A7)
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Prečo použiť čistiaci prostriedok P3?
Čistiace prostriedky P3 sa používajú najmä na čistenie súčiastok a montážnych celkov v 
kovospracujúcom priemysle, v dielňach, v železničnom a lodnom priemysle a na aplikácie v 
oblasti údržby. Čistiace prostriedky P3 sú vhodné tiež na odstraňovanie náterov z povrchov (graf-
fiti), čistenie rúk, podláh, karosérií áut, pásových vozidiel, lodí, plachtoviny, nádrží, potrubí a na 
mnohé iné aplikácie.

• P3 spája vysokokvalitné zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky na báze vody. Čistiace 
prostriedky P3 sú vhodné na kovové podklady, plasty, betón, kameň, keramiku, sklo, lakované 
povrchy, atď. 

• Čistiace prostriedky P3 sa môžu aplikovať nástrekom, ponorom, vysokým tlakom, ultrazvukom, 
ručne alebo pomocou stroja ako finálny proces alebo medziproces

• Dobré výsledky čistenia možno dosiahnuť pri teplotách od 5 °C až do 100 °C

• Čistiace prostriedky P3 sú dostupné ako koncentrát (miešanie s vodou) alebo ako produkty 
pripravené na použitie

• Okrem toho sú k dispozícii čistiace prostriedky s ochranou proti korózii

Úlohou čistenia je odstránenie nečistôt z povrchu s cieľom pripraviť ho na následné operácie. 
Nečistoty sú materiály, ktoré zostali na povrchu z predchádzajúcich operácií ako je rezanie, liso-
vanie, vŕtanie, lakovanie, brúsenie, atď., alebo stav povrchu prichádzajúcich zásob.

Nečistoty môžeme všeobecne rozdeliť do troch kategórií:

• Typickými organickými nečistotami sú mazivá používané pri tvarovaní kovov a obrábacích čin-
nostiach alebo zmesi na zamedzenie korózie. Vhodné sú hlavne zásadité čistiace prostriedky

• Anorganické nečistoty zahŕňajú hrdzu, opal zo zahrievania a zvárania, sadze a oxidy. Na 
odstraňovanie takéhoto druhu nečistôt sa používajú kyseliny alebo kyslé čistiace prostriedky. 
Kyslé čistiace prostriedky sa používajú tiež na čistenie termosetových plastov lisovaných vstre-
kovaním

• Rôznorodé nečistoty zahŕňajú nečistoty v dielni, atramenty, odtlačky rukavíc a prstov. Môžu sa 
použiť zásadité alebo neutrálne čistiace prostriedky

• Neutrálne čistiace prostriedky sú vhodné na citlivé povrchy, najmä samodeemulgačné čistiace 
prostriedky
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Na všeobecné  
použitie

Na atrament, náter 
alebo živicu na 

rukách

Na všeobecné  
použitie

7840 7850 7855 7061

Potrebujete čistiaci prostriedok na ruky alebo na súčiastky/povrchy?

Všeobecný čistiaci 
prostriedok Čistiaci prostriedok na ruky

Riešenie

Čistiaci prostriedok na 
ruky Loctite® 7850

• Na báze prírodného 
extraktu

• Bez obsahu minerálnych 
olejov

• Biologicky odbúrateľný
• Obsahuje vysokokvalitné 

kondicionéry na pokožku
• Funguje s vodou alebo 

bez vody
• Odstraňuje zažranú nečis-

totu, mastnotu, mazivo 
a olej

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač Loctite® 7840

• Biologicky odbúrateľný
• Bez obsahu rozpúšťadla, 

netoxický, nehorľavý
• Riediteľný vodou
• Odstraňuje mastnotu, 

oleje, rezné kvapaliny a 
dielenský maz

Čistiaci prostriedok na 
ruky Loctite® 7855

• Biologicky odbúrateľný
• Netoxický
• Odstraňuje náter, živice a 

lepidlá

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač Loctite® 7061

• Všeobecný čistiaci 
prostriedok na súčiastky 
na báze rozpúšťadla 
(acetón)

• Veľmi rýchle odparovanie
• Odstraňuje nečistoty, živi-

ce, lak, oleje a mastnotu

Čistenie
Tabuľka produktov

Popis Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok na 
ruky

Čistiaci prostriedok na 
ruky

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Odstraňovač plošných 
tesnení

Sprej na čistenie  
kontaktov

Veľkosť balenia
750 ml s rozprašova-

čom, plechovka 5 l, sud 
20 l

Fľaša 400 ml, 3 l pum-
pičkový dávkovač

Fľaša 400 ml, 1.75 
l pumpičkový dávkovač Aerosól 400 ml 400 ml aerosól, sprej, 

10 l plechovka Aerosól 400 ml Aerosól 400 ml Aerosól 400 ml Aerosól 400 ml

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



99

Na všeobecné  
použitie Plastové dielce Nízky obsah  

prchavých látok
Odstraňovač  

plošných tesnení Elektrické kontakty

7063 7070 7066 7200 7039

Čistiace prostriedky na súčiastky, stroje a povrchy

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač Loctite® 7063

• Všeobecný čistiaci 
prostriedok na súčiastky 
na báze rozpúšťadla

• Nezanecháva žiadne 
zvyšky

• Ideálny na použitie pred 
lepením alebo aplikáciou 
tesniacich hmôt

• Odstraňuje väčšinu 
mastnôt, olejov, mazacích 
kvapalín, kovových triesok 
a kovového prachu zo 
všetkých povrchov

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač Loctite® 7070

• Všeobecný čistiaci 
prostriedok na súčiastky 
na báze rozpúšťadla

• Použiteľný pri izbovej 
teplote ako sprej alebo 
pri čistení ponorením do 
kúpeľa

• Odstraňuje špeciálne 
ťažké oleje 

• Pre väčšinu plastových 
dielcov bez rizika trhlín v 
dôsledku napätia

Odstraňovač tesnení 
Loctite® 7200

• Odstraňuje vytvrdnuté 
plošné tesnenia a tradičné 
tesnenia v priebehu 10 až 
15 minút

• Minimálne poškriabanie
• Použiteľný na väčšinu 

typov povrchov

Sprej na čistenie kontak-
tov Loctite® 7039

• Na čistenie elektrických 
kontaktov vystavených 
vlhkosti alebo iným zne-
čisteniam

• Nepoškodzuje izolačné 
laky

• Typické príklady použitia: 
čistenie elektrických 
kontaktov, relé, spínacích 
prístrojov, atď.

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač Loctite® 7066

• Emulzia na báze vody s 
nízkym obsahom prcha-
vých látok

• Používa sa na kovy a 
plasty

A7 NSF Reg. č.: 138407

Popis Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok na 
ruky

Čistiaci prostriedok na 
ruky

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Čistiaci prostriedok a 
odmasťovač

Odstraňovač plošných 
tesnení

Sprej na čistenie  
kontaktov

Veľkosť balenia
750 ml s rozprašova-

čom, plechovka 5 l, sud 
20 l

Fľaša 400 ml, 3 l pum-
pičkový dávkovač

Fľaša 400 ml, 1.75 
l pumpičkový dávkovač Aerosól 400 ml 400 ml aerosól, sprej, 

10 l plechovka Aerosól 400 ml Aerosól 400 ml Aerosól 400 ml Aerosól 400 ml
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Čistenie
Zoznam produktov

Produkt  Aplikácia Typ čistiaceho 
prostriedku Hodnota pH Prevádzková 

teplota v °C
Aplikačná koncentrácia 

v g/l Oblasť použitia Povrchy určené na čistenie Krátky popis

Loctite® 7061 sprej súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje na všeobecné použitie univerzálny čistič a odmasťovač súčiastok (na báze acetó-
nu) pred lepením

Loctite® 7039 sprej elektronické súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie elektronika elektrické kontakty čistiaci sprej na čistenie elektrických kontaktov vystave-
ných vlhkosti alebo iným znečisteniam

Loctite® 7063 sprej/utretie súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje na všeobecné použitie
univerzálny čistič a odmasťovač súčiastok určený na pou-
žitie pred lepením, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky (na 
báze rozpúšťadla)

Loctite® 7066 sprej súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje kov, plasty čistič a odmasťovač s nízkym obsahom prchavých látok 
určený na použitie na kovy a plasty, schválenie NSF

Loctite® 7070 nástrek/utretie/kúpeľ súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje plasty čistiť a odmasťovač na plastové súčiastky určený na použi-
tie pred lepením, bez rizika vzniku trhlín v dôsledku napätia

Loctite® 7200 sprej súčiastky/údržba nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje plošné tesnenia odstraňovač tesnení, ktorý odstraňuje plošné tesnenia v 
priebehu 10–15 minút

Loctite® 7840 nástrek/utretie/kúpeľ súčiastky 10 – 11 nevzťahuje sa pripravený na použitie/
riediteľný vodou

kovoobrábací priemysel, dielne, stroje, podlahy, skla-
dy, priestory pre personál na všeobecné použitie

biologicky odbúrateľný čistič a odmasťovač na odstraňo-
vanie mastnoty, olejových rezných kvapalín a dielenského 
mazu

Loctite® 7850 ručne čistiaci prostriedok na 
ruky 5 – 8 nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne pokožka univerzálny čistič rúk na báze prírodného extraktu

Loctite® 7855 ručne čistiaci prostriedok na 
ruky 5 – 8 nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne pokožka čistič rúk na odstraňovanie náterov, živíc a lepidiel
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Produkt  Aplikácia Typ čistiaceho 
prostriedku Hodnota pH Prevádzková 

teplota v °C
Aplikačná koncentrácia 

v g/l Oblasť použitia Povrchy určené na čistenie Krátky popis

Loctite® 7061 sprej súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje na všeobecné použitie univerzálny čistič a odmasťovač súčiastok (na báze acetó-
nu) pred lepením

Loctite® 7039 sprej elektronické súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie elektronika elektrické kontakty čistiaci sprej na čistenie elektrických kontaktov vystave-
ných vlhkosti alebo iným znečisteniam

Loctite® 7063 sprej/utretie súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje na všeobecné použitie
univerzálny čistič a odmasťovač súčiastok určený na pou-
žitie pred lepením, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky (na 
báze rozpúšťadla)

Loctite® 7066 sprej súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje kov, plasty čistič a odmasťovač s nízkym obsahom prchavých látok 
určený na použitie na kovy a plasty, schválenie NSF

Loctite® 7070 nástrek/utretie/kúpeľ súčiastky nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje plasty čistiť a odmasťovač na plastové súčiastky určený na použi-
tie pred lepením, bez rizika vzniku trhlín v dôsledku napätia

Loctite® 7200 sprej súčiastky/údržba nevzťahuje sa nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne, stroje plošné tesnenia odstraňovač tesnení, ktorý odstraňuje plošné tesnenia v 
priebehu 10–15 minút

Loctite® 7840 nástrek/utretie/kúpeľ súčiastky 10 – 11 nevzťahuje sa pripravený na použitie/
riediteľný vodou

kovoobrábací priemysel, dielne, stroje, podlahy, skla-
dy, priestory pre personál na všeobecné použitie

biologicky odbúrateľný čistič a odmasťovač na odstraňo-
vanie mastnoty, olejových rezných kvapalín a dielenského 
mazu

Loctite® 7850 ručne čistiaci prostriedok na 
ruky 5 – 8 nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne pokožka univerzálny čistič rúk na báze prírodného extraktu

Loctite® 7855 ručne čistiaci prostriedok na 
ruky 5 – 8 nevzťahuje sa pripravený na použitie kovoobrábací priemysel, dielne pokožka čistič rúk na odstraňovanie náterov, živíc a lepidiel
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Čistenie
Zoznam produktov

Produkt  Aplikácia Typ čistiaceho 
prostriedku Hodnota pH Prevádzková 

teplota v °C
Aplikačná koncentrácia 

v g/l Oblasť použitia Povrchy určené na čistenie Krátky popis

P3 Chemacid 3500 nástrek/kúpeľ súčiastky 1,5 50 – 90 20 – 450 kovoobrábací priemysel oceľ, železo kyslý čistiaci prostriedok, moriaci kúpeľ pre prevádzky s 
vysokým zaťažením

P3 Croniclean 300 nástrek/kúpeľ údržba 11 15 – 35 10 – 20 kovoobrábací priemysel, lakovne oblasti/zariadenia pre aplikáciu 
náterov: pištole, zvony, trysky

čistič na odstraňovanie nevytvrdnutých vodou prenáša-
ných náterových systémov, prestrekov

P3 Emulpon 6776 nástrek/kúpeľ súčiastky 9,1 40 – 80 5 – 20 kovoobrábací priemysel oceľ, zliatina emulzia na ochranu proti korózii (3–4 mesiace)

P3 Galvaclean 20 kúpeľ/ultrazvuk súčiastky 8,6 40 – 90 20 – 80 kovoobrábací, elektronický priemysel, kaliarne rôzne kovy
univerzálny čistič s ochranou proti korózii (zanecháva 
povrch odpudzujúci vodu, pre finálne a priebežné čiste-
nie, vynikajúci na odstraňovanie leštidiel)

P3 Glin Plus vysoký tlak/ručne údržba 10 5 – 80 30 – 100 kovoobrábací priemysel, dielne, stroje, podlahy, skla-
dovacie/sociálne priestory

rôzne kovy, plasty, natreté  
povrchy

univerzálny čistič, samodeemulgačný, ručne špongiou, 
štetcom alebo handričkou

P3 Grato 12 (nástrek)/kúpeľ/ručne údržba 9,1 5 – 80 miešateľný vo všetkých 
pomeroch

železničné vozne, lode, motory, opravované súčiast-
ky, nádrže, potrubia, podlahy rôzne kovy zásaditý čistič, aplikovateľný za studena, takmer pre 

všetky povrchy a podklady

P3 Grato 80 sprej/vysoký tlak údržba 12 15 – 100 5 – 20 kovoobrábací priemysel, karosérie áut, motory, opra-
va súčiastok oceľ, neželezné kovy vysokotlakový parný čistič

P3 Manuvo ručne údržba 9,5 15 – 35 pripravený na použitie kovoobrábací priemysel špinavé ruky čistiaci prostriedok na ruky

P3 Neutracare 3300 sprej/vysoký tlak súčiastky 9,1 30 – 80 10 – 30 kovoobrábací priemysel, prevádzky na výrobu moto-
rov oceľ, hliník samodeemulgačný neutrálny čistiaci prostriedok

P3 Neutrapon 5088 sprej/kúpeľ/ultrazvuk súčiastky 8,6 50 – 80 5 – 30 kovoobrábací priemysel, prevádzky na výrobu moto-
rov rôzne kovy neutrálny čistiaci prostriedok s ochranou proti korózii, 

bez obsahu soli

P3 Prevox 7400 nástrek/kúpeľ súčiastky 10,1 15 – 80 5 – 30 kovoobrábací priemysel oceľ, zliatina ochrana proti korózii vplyvom vlhkosti (2–3 dni)

P3 Rimol 768 nástrek/kúpeľ/ručne údržba 8,7 30 – 80 miešateľný vo všetkých 
pomeroch

kovoobrábací priemysel, čistenie natretých povrchov, 
fasád, dielní, všetkých druhov plastov

rôzne kovy, plasty, prírodný 
kameň, betón vysokovýkonný neutrálny čistič na všetky podklady

P3 Scribex 400 ručne údržba 3,7 10 – 40 pripravený na použitie exteriér karosérií/vagónov, hladké, 
neabsorbujúce povrchy natreté povrchy, sklo, keramika odstraňovač graffiti bez obsahu chlórovaných rozpúšťa-

diel a destilátov minerálnych olejov

P3 Solvclean 102 nástrek/kúpeľ/ručne údržba nevzťahuje sa 10 – 40 pripravený na použitie priemyselné čističky, spracovanie veľmi presných 
súčiastok rôzne kovy čistiaci prostriedok obsahujúci rozpúšťadlo, bez obsahu 

halogénovaných uhľovodíkov, bod vzplanutia >100 °C

Plastiwash 1939 sprej súčiastky 2,4 40 – 65 10 – 30 výrobcovia lisovaných a liatych plastov S.M.C., R.I.M., R-TPU, PC kyslý čistiaci prostriedok pre všetky typy plastov určený 
na použitie pred náterom
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Produkt  Aplikácia Typ čistiaceho 
prostriedku Hodnota pH Prevádzková 

teplota v °C
Aplikačná koncentrácia 

v g/l Oblasť použitia Povrchy určené na čistenie Krátky popis

P3 Chemacid 3500 nástrek/kúpeľ súčiastky 1,5 50 – 90 20 – 450 kovoobrábací priemysel oceľ, železo kyslý čistiaci prostriedok, moriaci kúpeľ pre prevádzky s 
vysokým zaťažením

P3 Croniclean 300 nástrek/kúpeľ údržba 11 15 – 35 10 – 20 kovoobrábací priemysel, lakovne oblasti/zariadenia pre aplikáciu 
náterov: pištole, zvony, trysky

čistič na odstraňovanie nevytvrdnutých vodou prenáša-
ných náterových systémov, prestrekov

P3 Emulpon 6776 nástrek/kúpeľ súčiastky 9,1 40 – 80 5 – 20 kovoobrábací priemysel oceľ, zliatina emulzia na ochranu proti korózii (3–4 mesiace)

P3 Galvaclean 20 kúpeľ/ultrazvuk súčiastky 8,6 40 – 90 20 – 80 kovoobrábací, elektronický priemysel, kaliarne rôzne kovy
univerzálny čistič s ochranou proti korózii (zanecháva 
povrch odpudzujúci vodu, pre finálne a priebežné čiste-
nie, vynikajúci na odstraňovanie leštidiel)

P3 Glin Plus vysoký tlak/ručne údržba 10 5 – 80 30 – 100 kovoobrábací priemysel, dielne, stroje, podlahy, skla-
dovacie/sociálne priestory

rôzne kovy, plasty, natreté  
povrchy

univerzálny čistič, samodeemulgačný, ručne špongiou, 
štetcom alebo handričkou

P3 Grato 12 (nástrek)/kúpeľ/ručne údržba 9,1 5 – 80 miešateľný vo všetkých 
pomeroch

železničné vozne, lode, motory, opravované súčiast-
ky, nádrže, potrubia, podlahy rôzne kovy zásaditý čistič, aplikovateľný za studena, takmer pre 

všetky povrchy a podklady

P3 Grato 80 sprej/vysoký tlak údržba 12 15 – 100 5 – 20 kovoobrábací priemysel, karosérie áut, motory, opra-
va súčiastok oceľ, neželezné kovy vysokotlakový parný čistič

P3 Manuvo ručne údržba 9,5 15 – 35 pripravený na použitie kovoobrábací priemysel špinavé ruky čistiaci prostriedok na ruky

P3 Neutracare 3300 sprej/vysoký tlak súčiastky 9,1 30 – 80 10 – 30 kovoobrábací priemysel, prevádzky na výrobu moto-
rov oceľ, hliník samodeemulgačný neutrálny čistiaci prostriedok

P3 Neutrapon 5088 sprej/kúpeľ/ultrazvuk súčiastky 8,6 50 – 80 5 – 30 kovoobrábací priemysel, prevádzky na výrobu moto-
rov rôzne kovy neutrálny čistiaci prostriedok s ochranou proti korózii, 

bez obsahu soli

P3 Prevox 7400 nástrek/kúpeľ súčiastky 10,1 15 – 80 5 – 30 kovoobrábací priemysel oceľ, zliatina ochrana proti korózii vplyvom vlhkosti (2–3 dni)

P3 Rimol 768 nástrek/kúpeľ/ručne údržba 8,7 30 – 80 miešateľný vo všetkých 
pomeroch

kovoobrábací priemysel, čistenie natretých povrchov, 
fasád, dielní, všetkých druhov plastov

rôzne kovy, plasty, prírodný 
kameň, betón vysokovýkonný neutrálny čistič na všetky podklady

P3 Scribex 400 ručne údržba 3,7 10 – 40 pripravený na použitie exteriér karosérií/vagónov, hladké, 
neabsorbujúce povrchy natreté povrchy, sklo, keramika odstraňovač graffiti bez obsahu chlórovaných rozpúšťa-

diel a destilátov minerálnych olejov

P3 Solvclean 102 nástrek/kúpeľ/ručne údržba nevzťahuje sa 10 – 40 pripravený na použitie priemyselné čističky, spracovanie veľmi presných 
súčiastok rôzne kovy čistiaci prostriedok obsahujúci rozpúšťadlo, bez obsahu 

halogénovaných uhľovodíkov, bod vzplanutia >100 °C

Plastiwash 1939 sprej súčiastky 2,4 40 – 65 10 – 30 výrobcovia lisovaných a liatych plastov S.M.C., R.I.M., R-TPU, PC kyslý čistiaci prostriedok pre všetky typy plastov určený 
na použitie pred náterom
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Mazanie
Mazanie a ochrana

Prečo používať mazivo Loctite® ?
Mazivá Loctite® poskytujú dokonalú ochranu pre priemyselné prevádzky a zariadenia. 
Tento rad zahŕňa produkty na organickej, minerálnej a syntetickej báze spĺňajúce požia-
davky na použitie v priemysle.

Aká je funkcia maziva?

Typická funkcia maziva je ochrana proti treniu a opotrebovaniu.
Mazivá sa používajú tiež na ochranu proti korózii tak, že vytláčajú vlhkosť a zanechávajú na diel-
coch súvislú ochrannú vrstvu.

Čo je potrebné zvážiť pri výbere maziva?
Pri výbere maziva je dôležité zvážiť zamýšľané použitie a tiež environmentálne podmienky, kto-
rým bude montážny celok vystavený. Environmentálne podmienky sú pre úspešný výber správ-
neho mazacieho produktu kritické. Faktory zahŕňajúce vysokú teplotu, agresívne chemikálie a 
znečisťujúce látky môžu mať nepriaznivý vplyv na očakávanú výkonnosť maziva.

Mazivá Loctite® so suchým filmom

Loctite® proti zadretiu

Mazivá Loctite® na báze MoS2 a PTFE so suchým filmom znižujú trenie, zamedzujú zadieraniu, 
zabezpečujú ochranu proti korózii a zlepšujú výkonnosť olejov a mazív.

Produkty proti zadretiu Loctite® poskytujú ochranu v nepriaznivých prostrediach a prevádzkových 
podmienkach, napr. extrémne teploty a vplyv korózie. Zamedzujú rozožieraniu a galvanickej korózii. 
Môžu sa používať tiež ako zábehové mazivo pre nové zariadenia.

www.loctite-henkel.sk
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Mazacie oleje Loctite®

Mazacie tuky Loctite®

Emulzie rezných kvapalín Multan® – nové biostabilné rezné chladiace kvapaliny

Mazacie oleje Loctite® boli vyvinuté pre pohyblivé časti v zariadeniach od veľkých prevádzok až po 
malé stroje. Tekutosť a priľnavosť k povrchu zabezpečujú dobré mazanie pri vysokých aj nízkych 
rýchlostiach v rámci špecifikovaného teplotného rozpätia. 

Mazacie tuky Loctite® boli vyvinuté tak, aby poskytovali nasledujúce výkonnostné výhody:
• Ochrana proti treniu
• Obmedzenie opotrebovania
• Zamedzenie prehrievaniu
Starostlivo vyvážené receptúry a vysokokvalitné zložky pomáhajú mazivám Loctite® spĺňať požia-
davky širokej škály aplikácií. Aby vyhovovali špecifickým požiadavkám, mazacie tuky Loctite® sú 
vyrobené z olejov na minerálnej alebo syntetickej báze spojených so zahusťovadlom, napr. lítiovým 
mydlom alebo anorganickými materiálmi, ako je napríklad silikagél. Mazacie tuky Loctite® chránia 
proti korózii a odolávajú extrémnym tlakom.

Patentovaná emulgačná technológia spoločnosti Henkel 

Vynikajúce zvlhčovacie vlastnosti prinášajú:

• Vysokú čistotu obrobených dielov, strojov a nástrojov 
• Dobré spúšťacie vlastnosti a nízke úrovne prestojov 
• Minimalizáciu dopĺňania zásob
• Vynikajúce antikorózne správanie
• Rezné kvapaliny bez obsahu baktericídov bez tvorby baktérií - nie je dokonca potrebné pridávať 

baktericídy
• Žiadne náklady na baktericídy - dokonca ani počas dopĺňania zásob / stabilné aj počas dlhých 

období nečinnosti. Samoopravné.
• Receptúra bez obsahu baktericídov zabezpečuje veľmi dobrú kompatibilitu s pokožkou
• Pozoruhodne nízka tvorba peny
• Mliečnobiele rezné kvapaliny používané na vŕtanie, sústruženie, frézovanie, brúsenie
• Aplikácie na rôzne kovy (zliatina, oceľ, hliník, neželezné kovy, atď.)
• Vlastnosti vhodné pre rôzne spôsoby obrábania (sústruženie, vŕtanie, frézovanie, rezanie závitov, 

brúsenie, atď.)
• Multifunkčné – skutočný všestranný univerzálny Multan 71-2
• Vysokovýkonná rezná kvapalina na obrábanie hliníka/nehrdzavejúcej ocele tam, kde je potrebný 

silný mazací účinok špecialista Multan 77- 4

NOVINKA

NOVINKA

Multan 71-2

Multan 77-4
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Mazanie – produkty proti zadieraniu
Tabuľka produktov

Vysoká odolnosť  
voči vode Vysoká čistota Dlhodobá ochrana

Vysokovýkonné aplikácie

8023 8013 8009

Loctite® 8023 nádobka so 
štetcom

• Prostriedok proti zadretiu 
s maximálnou odolnosťou 
proti zotieraniu

• Pre nehrdzavejúcu oceľ
Certifikát American 
Bureau of Shipping

Loctite® 8013 nádobka so 
štetcom

• Prostriedok proti zadretiu 
s vysokou čistotou a bez 
obsahu kovov

• Vynikajúca chemická 
odolnosť

• Pre nehrdzavejúcu oceľ
• Ideálny pre použitie v jad-

rovom priemysle
PMUC

Loctite® 8009 nádobka so 
štetcom

• Prostriedok proti zadretiu 
bez obsahu kovov

• Poskytuje dlhodobý maza-
cí účinok 

• Pre všetky kovy vrátane 
nehrdzavejúcej ocele a 
titánu

Užitočné tipy:
• Loctite® 8065 teraz ponúka rovnakú spoľahlivú výkonnosť 

vo forme polotuhej tyčinky, ale s čistou, rýchlou a jednodu-
chou aplikáciou.

• Na požiadanie je k dispozícii špeciálne vybavenie

Riešenie

Farba Čierna Tmavosivá Čierna Čierna Medená Sivá Čierna Biela

Tuhý mazací prostriedok
Grafit, vápnik, nitrid 

bóru a inhibítory  
korózie

Grafit a oxid vápenatý Grafit a fluorid vápenatý MoS2 a inhibítory 
korózie Meď a grafit Hliník, grafit, aditíva pre 

extrémne tlaky (EP) MoS2

Biely olej a aditíva pre 
extrémne tlaky (EP)

Trieda N.L.G.I. – – – 1 – 1 1 –

Rozpätie prevádzkovej teploty -30 až +1 315 °C -30 až +1 315 °C -30 až +1 315 °C -30 až +400 °C -30 až +980 °C -30 až +900 °C -30 až +450 °C -30 až +400 °C

Veľkosť balenia Nádobka so štetcom 
454 g

Nádobka so štetcom 
454 g

454 g nádobka so štet-
com, plechovka 3,6 kg

Nádobka so štetcom 
454 g

Aerosól 400 ml, 
nádobka so štetcom 

113 g, 454 g, plechovka 
3,6 kg, tyčinka 20 g

500 g, 1 kg, aerosól 
400 ml 400 ml aerosól plechovka 907 g

www.loctite-henkel.sk
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Vysoké zaťaženie Prostriedok proti 
zadretiu meď

Prostriedok proti 
zadretiu hliník

Montážny sprej/
pasta s obsahom 

MoS2

Prostriedok proti 
zadretiu potravi-

nárska akosť

Štandardné aplikácie

8012 8007/8008/ 
8065 8150/8151 8154 8014

Farba Čierna Tmavosivá Čierna Čierna Medená Sivá Čierna Biela

Tuhý mazací prostriedok
Grafit, vápnik, nitrid 

bóru a inhibítory  
korózie

Grafit a oxid vápenatý Grafit a fluorid vápenatý MoS2 a inhibítory 
korózie Meď a grafit Hliník, grafit, aditíva pre 

extrémne tlaky (EP) MoS2

Biely olej a aditíva pre 
extrémne tlaky (EP)

Trieda N.L.G.I. – – – 1 – 1 1 –

Rozpätie prevádzkovej teploty -30 až +1 315 °C -30 až +1 315 °C -30 až +1 315 °C -30 až +400 °C -30 až +980 °C -30 až +900 °C -30 až +450 °C -30 až +400 °C

Veľkosť balenia Nádobka so štetcom 
454 g

Nádobka so štetcom 
454 g

454 g nádobka so štet-
com, plechovka 3,6 kg

Nádobka so štetcom 
454 g

Aerosól 400 ml, 
nádobka so štetcom 

113 g, 454 g, plechovka 
3,6 kg, tyčinka 20 g

500 g, 1 kg, aerosól 
400 ml 400 ml aerosól plechovka 907 g

Loctite® 8012 nádobka so 
štetcom

• Montážna pasta s obsa-
hom MoS2 zabezpečuje 
maximálny mazací účinok

• Poskytuje dobrú odolnosť 
voči extrémne vysokému 
zaťaženiu

• Ideálna na ochranu diel-
cov počas zábehu alebo 
pri studenom štarte

C5-A®

Loctite® 8007 aerosól
Loctite® 8008 nádobka so 
štetcom
Tyčinka Loctite® 8065

• Prostriedok proti zadretiu 
na báze medi

• Typické príklady použitia: 
skrutky, matice, rúrky, 
skrutky výfukov, skrutky 
strmeňov kotúčových bŕzd

Loctite® 8154 aerosól

• Montážna pasta s obsa-
hom MoS2

• Uľahčuje montáž a 
demontáž valcových 
dielcov 

• Odoláva ťažkým prevádz-
kovým podmienkam

• Maže a utesňuje valcové 
časti, ložiská, ozubené 
kolesá pohybujúce sa níz-
kou rýchlosťou

H2 NSF Reg. č.: 122982

Loctite® 8014

• Prostriedok proti zadretiu 
bez obsahu kovov - potra-
vinárska akosť

• Pre komponenty z nehr-
dzavejúcej ocele

• Vhodný pre vlhké prostre-
die

H1 NSF Reg. č.: 123004

Plechovka Loctite® 8150
Loctite® 8151 aerosól

• Chráni závitové spoje
• Zamedzuje zadretiu a 

korózii
• Typické príklady použitia: 

skrutky, matky, rúrky, 
výmenníky tepla a prí-
slušenstvo olejových a 
plynových horákov
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Mazanie – Suchý film a oleje
Tabuľka produktov

Loctite® 8191

• Ochranná vrstva proti 
treniu s obsahom MoS2 – 
aerosól

• Rýchle schnutie
• Ochrana povrchov proti 

korózii 
• Zlepšuje výkonnosť použi-

tých olejov a mazadiel

Loctite® 8192

• Ochranná vrstva z PTFE
• Pre nekovové a kovové 

povrchy
• Vytvára kĺzavý povrch pre 

voľný pohyb 
• Zamedzuje hromadeniu 

prachu/špiny
• Ochrana proti korózii 
• Pre pásy dopravníkov, 

sklzy a vačky
H2 NSF Reg. č.: 122980

Loctite® 8001

• Penetračný sprej z mine-
rálnych olejov

• Viacúčelový penetračný 
olej pre mikro mecha-
nizmy

• Preniká do neprístupných 
mechanizmov

• Pre mazanie ventilov, 
sediel, prstencov, krúžkov, 
objímok, manžiet, reťazí, 
závesov a rezacích nožov

H1 NSF Reg. č.: 122999

Riešenie

Na všeobecné  
použitie Nekovové povrchy Penetračný olej

Mazivo so suchým filmom

8191 8192 8001

Vzhľad Čierna Biela Bezfarebný Žltá Jantárová Bezfarebný Tmavožltá Svetložltá

Základná zložka MoS2 PTFE Minerálny olej Syntetický olej Minerálny olej Silikónový olej Minerálny olej Minerálny olej

Viskozita 11s (Cup 4) 11s (Cup 4) 4 cSt 11.5 cSt 5 mPa.s 350 mPa.s 170 cSt 17,5 cSt (50°C)

Rozpätie prevádzkovej teploty -40 až +340 °C -180 až +260 °C -20 až +120 °C -20 až +250 °C nevzťahuje sa -30 až +150 °C -20 až +160 °C -20 až +120 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load) nevzťahuje sa nevzťahuje sa 1,200 2,450 nevzťahuje sa nevzťahuje sa 8,000 nevzťahuje sa

Veľkosť balenia 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 8030: fľaša 250 ml, 
8031: 400 ml aerosól 400 ml aerosól

Olej
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Vzhľad Čierna Biela Bezfarebný Žltá Jantárová Bezfarebný Tmavožltá Svetložltá

Základná zložka MoS2 PTFE Minerálny olej Syntetický olej Minerálny olej Silikónový olej Minerálny olej Minerálny olej

Viskozita 11s (Cup 4) 11s (Cup 4) 4 cSt 11.5 cSt 5 mPa.s 350 mPa.s 170 cSt 17,5 cSt (50°C)

Rozpätie prevádzkovej teploty -40 až +340 °C -180 až +260 °C -20 až +120 °C -20 až +250 °C nevzťahuje sa -30 až +150 °C -20 až +160 °C -20 až +120 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load) nevzťahuje sa nevzťahuje sa 1,200 2,450 nevzťahuje sa nevzťahuje sa 8,000 nevzťahuje sa

Veľkosť balenia 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 8030: fľaša 250 ml, 
8031: 400 ml aerosól 400 ml aerosól

Loctite® 8011

• Olej na reťaze v spreji pre 
vysoké teploty

• Odolnosť voči oxidácii 
predlžuje životnosť 
maziva

• Mazanie otvorených 
mechanizmov, dopravní-
kov a reťazí pri vyšších 
teplotách až do 250 °C

H2 NSF Reg. č.: 122978

Loctite® 8040
Freeze & Release

• Uvoľňuje hrdzavé, skoro-
dované a zadreté kom-
ponenty pomocou efektu 
šokového podchladenia

• Prostredníctvom kapilár 
preniká priamo do korózie

• Uvoľnené dielce ostávajú 
namastené a chránené 
proti korózii

Fľaša Loctite® 8030
Loctite® 8031 aerosól

• Rezný olej
• Chráni rezacie nástroje v 

prevádzke
• Zlepšuje kvalitu povrcho-

vej úpravy
• Zvýšená životnosť nástro-

jov
• Pre vŕtanie, rezanie alebo 

rezanie závitov do ocele, 
nehrdzavejúcej ocele a 
do väčšiny neželezných 
kovov

Loctite® 8201
Five Way Spray

• Uvoľňuje montážne celky
• Pre ľahké mazanie kovov
• Čistí dielce
• Vytláča vlhkosť
• Zamedzuje korózii

Loctite® 8021

• Silikónový olej
• Mazanie kovových a 

nekovových povrchov
• Vhodný ako separačný 

prostriedok
H1 NSF Reg. č.: 141642

Mazivo na reťaze Uvoľňovanie dielcov Silikónový olej Rezný olej Na všeobecné pou-
žitie

Olej

8011 8040 8021 8030/8031 8201
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8105 8106 8102

Loctite® 8105

• Minerálny mazací tuk
• Mazanie pohyblivých dielov
• Bezfarebný
• Bez zápachu
• Ideálny pre ložiská, vačky, ventily 

a dopravníky
H1 NSF Reg. č.: 122979

Loctite® 8106

• Viacúčelový mazací tuk
• Mazanie pohyblivých dielov
• Poskytuje ochranu proti korózii
• Pre valivé, klzné ložiská a klzné 

vedenia

Loctite® 8102

• Mazací tuk pre vysoké teploty
• Zamedzuje opotrebovaniu a 

korózii
• Vhodný pre podmienky vo vlh-

kom prostredí
• Odoláva veľkému zaťaženiu pri 

stredných až vysokých rých-
lostiach

• Používa sa na mazanie valivých, 
klzných ložísk, otvorených 
ozubených prevodov a klzných 
vedení

Riešenie

Mazanie – Mazacie tuky
Tabuľka produktov

Neutrálny vzhľad Ochrana proti korózii Vysoká tepelná odolnosť

Na všeobecné použitie

Užitočné tipy:
• Na požiadanie je k dispozícii špeciál-

ne vybavenie

Vzhľad Bezfarebný Svetlohnedá Svetlohnedá Čierna Bezfarebný Krémová Jantárová

Základný olej a aditíva Minerálny Minerálny Minerálny, EP Minerálny olej, MoS2 Silikón Polyalfaolefín (PAO) Minerálny olej, E.P.

Zahusťovadlo Anorganický gél Lítiové mydlo Lítiové mydlo - komplex Lítiové mydlo Silikagél Sulfonát vápenatý Lítiové mydlo

Bod skvapnutia Žiadny > 230 °C > 250 °C > 250 °C nevzťahuje sa > 315 °C > 250 °C

Trieda N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Rozpätie prevádzkovej teploty -20 až +150 °C -30 až +160 °C -30 až +200 °C -30 až +160 °C -50 až +200 °C -40 až +200 °C -30  až +170 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load) 1.300 2.400 3.300 3.600 nevzťahuje sa nevzťahuje sa 3.900

Veľkosť balenia Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Tuba 75 ml, plechovka 1 l 400 ml (286,3 g) 400 ml aerosól
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8103 81088104 8101

Vzhľad Bezfarebný Svetlohnedá Svetlohnedá Čierna Bezfarebný Krémová Jantárová

Základný olej a aditíva Minerálny Minerálny Minerálny, EP Minerálny olej, MoS2 Silikón Polyalfaolefín (PAO) Minerálny olej, E.P.

Zahusťovadlo Anorganický gél Lítiové mydlo Lítiové mydlo - komplex Lítiové mydlo Silikagél Sulfonát vápenatý Lítiové mydlo

Bod skvapnutia Žiadny > 230 °C > 250 °C > 250 °C nevzťahuje sa > 315 °C > 250 °C

Trieda N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Rozpätie prevádzkovej teploty -20 až +150 °C -30 až +160 °C -30 až +200 °C -30 až +160 °C -50 až +200 °C -40 až +200 °C -30  až +170 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load) 1.300 2.400 3.300 3.600 nevzťahuje sa nevzťahuje sa 3.900

Veľkosť balenia Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Tuba 75 ml, plechovka 1 l 400 ml (286,3 g) 400 ml aerosól

Loctite® 8103

• Mazací tuk na báze MoS2

• Pre pohyblivé diely pri všetkých 
rýchlostiach

• Odoláva vibráciám a veľkému 
zaťaženiu

• Pre mazanie veľmi namáhaných, 
klzných a valivých ložísk, guľo-
vých kĺbov a klzných vedení

Loctite® 8104

• Silikónový mazací tuk
• Mazací tuk na mazanie ventilov a 

upchávkových tesnení ventilov
• Veľké teplotné rozpätie
• Na mazanie väčšiny plastových a 

elastomérových komponentov
H1 NSF Reg. č.: 122981

Loctite® 8108

• Syntetický mazací tuk (aerosól)
• Vhodný na použitie ako mazivo 

a ochranný film proti hrdzi na 
potravinárskych zariadeniach

• Mazivo s dlhou životnosťou pre 
dokonalú ochranu v priemysel-
ných procesoch

Loctite® 8101

• Mazivo na reťaze
• Adhezívny mazací tuk pre otvo-

rené mechanické systémy, ktorý 
neodstrekuje pri pohybe

• Chráni proti vnikaniu vody
• Vynikajúca odolnosť voči opotre-

bovaniu a vysokému tlaku 
• Na mazanie reťazí, otvorených 

ozubených prevodov a šnekových 
a lanových prevodov

Aplikácie s veľkým 
zaťažením

Aplikácie s plastovými 
dielcami

Aplikácie  
v potravinárskom 

priemysle
Reťaze, prevody

Na špeciálne účelyPre vysoké výkony

www.loctite-henkel.sk
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Mazanie - Rezné kvapaliny
Tabuľka produktov

Brúsenie Obrábanie

Brúsenie Nekovové podklady Všeobecné obrábanie

Multan 71-2Multan 21-70Multan 46-81

Užitočné tipy:
Aditíva pre mazacie systémy:
• Multan S: systémový čistič na predĺ-

ženie životnosti emulzií
• Multan AS: odpeňovadlo pre emulzie

Multan 46-81

• Široká škála brúsnych operácií
• Bez obsahu minerálnych olejov
• Vynikajúca kontrola peny
• hodnota pH: 9.3
• Inhibovaný proti vplyvu na zlia-

tiny medi
• Odolný voči tvorbe baktérií
• Žiadna tvorba nitrózodietano-

lamínov

Multan 21-70

• Vhodný pre vŕtanie, sústruženie, 
frézovanie, rezanie závitov, 
brúsenie

• Bez obsahu bóru a amínu
• Bez obsahu aditív EP (chlór, síra, 

fosfor)
• Hodnota pH: 9.1
• Na báze minerálneho oleja
• Bez tvorby škvŕn na hliníku a 

neželezných kovoch
• Odolný voči tvorbe baktérií
• Vhodný pre mierne až extrémne 

tvrdú vodu – 20–150 GH

Multan 71-2

• Vhodný pre vŕtanie, sústruženie, 
frézovanie, rezanie závitov, 
vystruhovanie, brúsenie 

• Bez obsahu baktericídov
• Hodnota pH: 9.2
• Nízke úrovne dopĺňania zásob
• Vysoko odolný voči mikroorga-

nizmom, baktériám, plesniam
• Extrémne účinné mazanie priná-

šajúce dlhšiu životnosť nástrojov 
a vynikajúce chladenie

Riešenie

Typ Syntetický Polosyntetický Polosyntetický Polosyntetický Rastlinný olej Olej Olej

Vzhľad Transparentný Emulzia Transparentný Mliečny Emulzia Transparentný Transparentný

Hliník Vhodný Vhodný Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný Uprednostňovaný

Oceľ Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný Uprednostňovaný Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný

Zliatina Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Vhodný Vhodný Uprednostňovaný

Nehrdzavejúca oceľ Vhodný Vhodný Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Vhodný Vhodný

Neželezné kovy Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Vhodný Vhodný Vhodný Vhodný

Dodávaná koncentrácia 3 – 4 % 5 – 20 % 4 – 8 % 4 – 8 % 2 – 10 % (popri  
polosyntetických emulziách) Pripravený na použitie Pripravený na použitie
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Lisovanie a popúšťanie

Veľmi náročné obrábanie Vysokovýkonné 
obrábanie Lisovanie Popúšťanie

Multan F 7161Multan F AFS 105Multan 233-1Multan 77-4

Typ Syntetický Polosyntetický Polosyntetický Polosyntetický Rastlinný olej Olej Olej

Vzhľad Transparentný Emulzia Transparentný Mliečny Emulzia Transparentný Transparentný

Hliník Vhodný Vhodný Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný Uprednostňovaný

Oceľ Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný Uprednostňovaný Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný

Zliatina Uprednostňovaný Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Vhodný Vhodný Uprednostňovaný

Nehrdzavejúca oceľ Vhodný Vhodný Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Vhodný Vhodný

Neželezné kovy Vhodný Uprednostňovaný Vhodný Vhodný Vhodný Vhodný Vhodný

Dodávaná koncentrácia 3 – 4 % 5 – 20 % 4 – 8 % 4 – 8 % 2 – 10 % (popri  
polosyntetických emulziách) Pripravený na použitie Pripravený na použitie

Multan 77-4

• Vhodný pre vŕtanie, sústruženie, 
frézovanie, rezanie závitov, 
brúsenie

• Bez obsahu baktericídov
• Hodnota pH: 9.4
• Inovačný mazací komponent
• Vysoká odolnosť voči mikroor-

ganizmom, baktériám, plesniam
• Vysokovýkonná rezná kvapalina
• Extrémne účinné mazanie priná-

šajúce dlhšiu životnosť nástrojov
• Obsahuje inhibítory hliníka

Multan 233-1

• Umožňuje tie najnáročnejšie 
činnosti v oblasti obrábania, 
napr. hlbinné vŕtanie, rezanie, 
vŕtanie

• Súčasť systému HD
• Disperzný v rezných kvapali-

nách: napr. Multan 71-2
• Bez obsahu minerálnych olejov
• Obsahuje aditíva EP s vynikajú-

cou účinnosťou mazania
• Biologicky odbúrateľné rastlin-

né oleje, dobrá odolnosť voči 
oxidácii

Multan F AFS 105

• Nízka viskozita pre nízke a 
stredné lisovacie operácie

• Aplikácia valcovaním, namáča-
ním, nástrekom, liatím

• Vo výrobe hliníkových lamiel a 
rúrkových chladičov

• Produkt odparovacieho typu
• Jednoduché čistenie
• Bez tvorby škvŕn na hliníku a 

medi
• Vhodný vo výrobe častí klima-

tizácií

Multan F 7161

• Miešateľný s vodou
• Aplikácia valcovaním, nástre-

kom, náterom, liatím
• Kompatibilný s procesmi 

"downstream" ako je čistenie, 
predbežná úprava, náterové 
systémy
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Úprava povrchov
Príprava a ochrana

Prečo použiť produkt na úpravu povrchov značky 
Loctite® ?
Portfólio produktov pre úpravu povrchov značky Loctite® ponúka riešenia pre všetky typy úpravy 
alebo prípravy povrchov:

1. Mazanie remeňov
Zabráňte prekĺzavaniu a zvýšte trenie pre všetky typy prevodových remeňov

2. Úprava korózie a ochrana proti nej
Chráňte povrchy proti korózii premenou hrdze na stabilnú vrstvu - obnovením ochrannej vrstvy 
na pozinkovaných dieloch - potiahnutie dielov nevysychajúcim, nelepivým produktom

3. Detekcia netesností
Odhaľte netesnosti v systémoch pre manipuláciu s plynom

4. Ochrana pred manipuláciou
Vizuálne detekujte pohyb nastavených dielov

5. Páska na opravy
Opravujte, spevňujte, fixujte, tesnite a chráňte pomocou pásky spevnenej tkaninou

Všetky výrobky sa jednoducho používajú. Niektoré z nich sa odporúčajú pre havarijné opravy, keď 
je potrebná rýchla a účinná pomoc. Ideálne tiež pre údržbu a pásovú výrobu.
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Prečo používať aktivátor alebo primer Loctite® ?
Aktivátory Loctite® urýchľujú vytvrdzovanie prostriedkov na zaisťovanie závitov, utesňovanie 
závitov, upevňovacích zmesí, produktov na plošné tesnenie a sekundových lepidiel Loctite®. 
Odporúčajú sa tiež pre aplikácie pri nízkych teplotách (menej ako 5 °C) a tam, kde je byť potreb-
né vyplniť veľké špáry.

V prípade modifikovaných akrylov (Loctite® 329, 3298, 330, 3342), je aktivátor nevyhnutný na 
spustenie procesu vytvrdzovania: aktivátor sa nanesie na jednu plochu a lepidlo na protiplochu. 
Vytvrdzovanie sa začne po spojení dielov.

Primery Loctite® sa používajú na zlepšenie priľnavosti k materiálom, ktoré sú náročné na 
lepenie, napr. polyolefín (PP, PE), POM. Primery Loctite® sa môžu používať len so sekundovými 
lepidlami.

Spoločnosť Henkel ponúka kompletnú škálu aktivátorov a primerov, ktoré poskytujú riešenia pre 
nasledujúce lepiace technológie Loctite®:

1. Aktivátory/primery Loctite® pre sekundové lepenie (kyanoakrylát)
Primery Loctite® sa používajú na zlepšenie priľnavosti k povrchom. Aplikujú sa pred lepením. V 
prípade plastových podkladov s nízkou povrchovou energiou, napr. polyolefín, PP, PE, sa najlepšia 
priľnavosť dosiahne pomocou Loctite® 770 / 7701.
Aktivátory Loctite® sa používajú na zvýšenie rýchlosti vytvrdzovania. Tak ako primery, aj akti-
vátory sa vo väčšine prípadov aplikujú pred lepením. Aktivátory na báze heptánu majú dobrú 
"životnosť na dielcoch" a poskytujú dobrý estetický vzhľad lepeného spoja. Sú vhodné tiež na 
plasty citlivé na tvorbu trhlín v dôsledku napätia. Aktivátory sa môžu aplikovať tiež dodatočne po 
lepidle, napr. kvôli vytvrdnutiu zvyškového lepidla. Poskytujú vynikajúci kozmetický vzhľad, keďže 
zamedzujú tvorbe bielych škvŕn zo sekundových lepidiel.

2. Aktivátory Loctite® pre modifikované akryláty
Aktivátory Loctite® pre modifikované akryláty sú potrebné na spustenie procesu vytvrdzovania. 
Obvykle sa aktivátor aplikuje na jeden diel a modifikovaný akrylát na druhý. Proces vytvrdzova-
nia sa začína po spojení oboch dielov. Čas fixácie závisí od lepidla, typu a čistoty povrchu.

3. Aktivátory Loctite® na zaisťovanie závitov, utesňovanie závitov a potrubí, plošné tesne-
nia, upevňovanie a anaeróbne akryláty
Aktivátory Loctite® pre túto skupinu lepidiel sa používajú na zvýšenie rýchlosti vytvrdzovania produktov. Odporúčajú sa pre aplikácie na pasívnych 
kovoch, ako je napríklad nehrdzavejúca oceľ, na pokovovaných alebo pasivovaných povrchoch. Aktivátory sú dostupné vo forme na báze rozpúšťadiel, 
alebo bez obsahu rozpúšťadiel. 
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Úprava povrchov
Tabuľka produktov

Mazanie  
remeňov

Úprava proti 
korózii Protikorózna

Sušenie (lak)

Železité kovy

8005 7500 7800

Loctite® 8005
Mazanie remeňov

• Zabraňuje prekĺzavaniu
• Zvyšuje trenie pre všet-

ky typy prevodových 
remeňov

• Predlžuje životnosť 
remeňov

Loctite® 7500
Úprava proti korózii

• Mení existujúcu hrdzu na 
stabilnú vrstvu

• Chráni povrchy pred 
koróziou

• Vytvrdený produkt fungu-
je ako primer pripravený 
na náter

• Pre kovové rúry, ventily, 
armatúry, skladova-
cie nádrže, oplotenia, 
ochranné koľajnice, 
dopravníky, stavebné a 
poľnohospodárske zaria-
denia

Loctite® 7800
Zinkový sprej

• Vynikajúca ochrana proti 
katódovej korózii

• Obnovuje ochranu na 
pozinkovaných dielcoch

• Typické príklady použitia: 
oprava laku na kovových 
dielcoch po zváraní, dlho-
dobá ochrana kovových 
montážnych celkov

Riešenie

Popis produktu Tekutý sprej Úprava proti korózii Zinkový sprej Ochranná vrstva pre 
kovy

Detekcia mikroskopic-
kých a veľkých netest-

ností
Detekcia pohybu dielcov Detekcia pohybu dielcov Páska spevnená  

tkaninou

Farba Číra žltá Matná čierna Sivá Biela Bezfarebný Modrá Červená Metalická sivá

Rozpätie prevádzkovej teploty nevzťahuje sa nevzťahuje sa -50 až +550 °C -30 až +60 °C 10 až 50 °C -35 až +145 °C -35 až +145 °C Až do 70 °C

Veľkosť balenia 400 ml aerosól Plechovka 1 l 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 50 ml 20 ml 25 m, 50 m
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Detekcia  
netesností PáskaOchrana pred manipuláciouochrana

Nevysychajúca

Na všeobecné  
použitie

Všeobecný  
priemysel

Elektronický  
priemysel

71007803 7414 7400 5080

Loctite® 7803
Sprej s ochrannou 
vrstvou pre kovy

• Nevysychajúca, nelepivá 
ochranná vrstva

• Poskytuje dlhodobú 
ochranu proti korózii

• Vhodná na železo, oceľ, 
oceľový plech, koláče, 
formy, strojové zaria-
denia a montáže, ktoré 
musia byť uskladnené v 
exteriéri

Loctite® 7100
Detektor netesností

• Vytvára bubliny v oblas-
tiach, kde sa nachádzajú 
netesnosti

• Netoxický
• Nehorľavý
• Na použitie so všetkými 

plynmi a plynovými zme-
sami okrem čistého kys-
líka. Vhodný na použitie 
tiež pre železné, medené 
a plastové potrubia

Loctite® 7414
Ochrana pred nežiadúcou 
manipuláciou

• Vizuálne odhaľuje pohyb 
nastavených dielov

• Použitie pre armatúry, 
závrtné skrutky, matice, 
atď.

• Dobrá priľnavosť ku 
kovom 

• Nekorodujúci
• Vhodný tiež pre použitie v 

exteriéri

Loctite® 7400
Ochrana pred nežiadúcou 
manipuláciou

• Vizuálne odhaľujte pohyb 
nastavených dielcov, 
vyznačujte body nasta-
venia alebo označujte 
komponenty, ktoré boli 
už nastavené alebo otes-
tované

• Použitie pre elektronické 
zariadenia

• Dobrá priľnavosť k širo-
kej škále povrchov

Loctite® 5080
Páska Fix & Repair

• Odolnosť voči tlaku až 
do 4 barov (netesnosti 
potrubia)

• Páska sa dá ľahko odtrh-
núť rukou

• Pre opravu, spevnenie, 
fixovanie, tesnenie a 
ochranu

Popis produktu Tekutý sprej Úprava proti korózii Zinkový sprej Ochranná vrstva pre 
kovy

Detekcia mikroskopic-
kých a veľkých netest-

ností
Detekcia pohybu dielcov Detekcia pohybu dielcov Páska spevnená  

tkaninou

Farba Číra žltá Matná čierna Sivá Biela Bezfarebný Modrá Červená Metalická sivá

Rozpätie prevádzkovej teploty nevzťahuje sa nevzťahuje sa -50 až +550 °C -30 až +60 °C 10 až 50 °C -35 až +145 °C -35 až +145 °C Až do 70 °C

Veľkosť balenia 400 ml aerosól Plechovka 1 l 400 ml aerosól 400 ml aerosól 400 ml aerosól 50 ml 20 ml 25 m, 50 m
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Úprava povrchov
Tabuľka produktov

Na všeobecné  
použitie

Na všeobecné  
použitie

7239 770/7701* 7458 7455

Akú aplikáciu potrebujete?

Sekundové lepenie

Čo chcete urobiť?

Zlepšiť priľnavosť Urýchliť

Riešenie

Loctite® 770
Polyolefínový primer

• Len na plasty náročné na 
lepenie

• Poskytuje (najlepšiu) 
priľnavosť sekundových 
lepidiel k polyolefínom a 
iným plastom s nízkou 
povrchovou energiou

Loctite® 7239
Primer na plasty

• Na všeobecné použitie
• Vhodný pre použitie na 

všetkých priemyselných 
plastoch

• Zlepšuje priľnavosť 
sekundového lepidla

• Lepidlá na polyolefíny a 
iné plasty s nízkou povr-
chovou energiou

Loctite® 7458

• Na všeobecné použitie
• Na všetky povrchy
• Dobrá životnosť na diel-

coch - možnosť aplikácie 
vopred alebo následne

• Nízka úroveň zápachu
• Minimalizuje odfarbenie 

na bielo po vytvrdnutí
• Poskytuje dobrý estetický 

vzhľad lepeného spoja

Loctite® 7455

• Na všeobecné použitie
• Na všetky povrchy
• Rýchle upevnenie medzi 

tesne priliehajúcimi diel-
cami

• Pre následnú aplikáciu

* Pre aplikácie v zdravotníctve
** Loctite® 7388 (aerosól) pre-
dávaný ako súprava s Loctite® 
330.

Popis produktu Primer Primer Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor

Farba Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Transparentná,  
svetlojantárová Bezfarebný Transparentná, žltá Transparentná, zelená Modrozelená, modrá

Rozpúšťadlo Heptán Heptán Heptán Heptán Acetón Heptán Heptán Acetón Bez obsahu rozpúšťadiel

Metóda aplikácie Aplikácia vopred Aplikácia vopred Aplikácia vopred alebo 
následne Aplikácia následne Aplikácia následne Aplikácia vopred alebo 

následne Aplikácia vopred Aplikácia vopred Aplikácia vopred

Veľkosť balenia 4 ml 10 g, 300 g 500 ml 150 ml, 500 ml 500 ml, 18 ml 150 ml, 18 ml 7386: 500 ml 
7388: 150 ml 150 ml, 500 ml 90 ml
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Najlepší kozmetický 
vzhľad

Ideálny na plasty 
citlivé na tvorbu 
trhlín v dôsledku 

napätia

Na báze  
rozpúšťadla

Na báze  
rozpúšťadla

Bez obsahu  
rozpúšťadiel

7452 7457 7386/7388** 7471/7649 7240/7091

Modifikované  
akrylátové živice  
(329, 3298, 330, 

3342)

Zaisťovanie závitov, utesňovanie potrubí 
a závitov, plošné tesnenia, upevňovanie a 

anaeróbne akrylátové živice

Ktorý aktivátor je uprednostňujete?

Loctite® 7452

• Vytvrdzuje nadmerné 
lepidlo

• Poskytuje vynikajúci 
kozmetický vzhľad, keďže 
zamedzuje odfarbovaniu 
na bielo, ktoré spôsobuje 
sekundové lepidlo

• Ideálny na plasty citlivé na 
tvorbu trhlín v dôsledku 
napätia

Loctite® 7457

• Dobrá životnosť na diel-
coch - možnosť aplikácie 
vopred alebo následne

• Odporúča sa pre použitie 
na plastoch citlivých na 
tvorbu trhlín v dôsledku 
napätia

Loctite® 7471
Loctite® 7649

• Urýchľuje vytvrdzovanie 
na pasívnych a neaktív-
nych povrchoch

• Na lepenie veľkých špár
• Životnosť na dielcoch: 

Loctite® 7649: ≤ 30 dní 
Loctite® 7471: ≤ 7dní

Loctite® 7240
Loctite® 7091

• Zvyšuje rýchlosť vytvr-
dzovania na pasívnych a 
neaktívnych povrchoch

• Na lepenie veľkých škár
• Pre vytvrdzovanie pri níz-

kych teplotách (< 5 °C)
• Loctite® 7091 je

detekovateľný pomocou 
UV svetla

Loctite® 7386
Loctite® 7388**

• Spúšťa vytvrdzovanie 
modifikovaných akryláto-
vých lepidiel

• Doba fixácie a rýchlosť 
vytvrdzovania záležia od 
lepidla, lepeného podkla-
du a čistoty povrchu

Popis produktu Primer Primer Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor Aktivátor

Farba Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Transparentná,  
svetlojantárová Bezfarebný Transparentná, žltá Transparentná, zelená Modrozelená, modrá

Rozpúšťadlo Heptán Heptán Heptán Heptán Acetón Heptán Heptán Acetón Bez obsahu rozpúšťadiel

Metóda aplikácie Aplikácia vopred Aplikácia vopred Aplikácia vopred alebo 
následne Aplikácia následne Aplikácia následne Aplikácia vopred alebo 

následne Aplikácia vopred Aplikácia vopred Aplikácia vopred

Veľkosť balenia 4 ml 10 g, 300 g 500 ml 150 ml, 500 ml 500 ml, 18 ml 150 ml, 18 ml 7386: 500 ml 
7388: 150 ml 150 ml, 500 ml 90 ml
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Separačné prostriedky
Semipermanentná separačná technológia

Produkty pre separáciu svetového štandardu
Spoločnosť Henkel ponúka vysoko účinné riešenia pre náročné lisovanie a aplikačné výzvy. 
Zákazníci na celom svete si vyberajú značku Frekote® nielen kvôli našim jedinečným separač-
ným produktom, ale tiež kvôli našim odborným znalostiam vo vývoji riešení "na mieru". Sme hrdí 
na naše vedomosti, skúsenosti a schopnosť reagovať na podnety pri poskytovaní najlepšieho 
technického servisu pre našich zákazníkov na celom svete.

Rad produktov Frekote® ponúka najširšiu paletu semipermanentných separačných 
prostriedkov, čističov a plničov pórov foriem v odvetví. Separačné prostriedky Frekote® sa 
opierajú o viac ako 50 rokov výskumu a vývoja a predstavujú globálny priemyselný štandard 
vzhľadom na výkon, kvalitu a hodnotu. Ako priekopník v oblasti separačných riešení pre mnohé z 
najväčších svetových výrobných spoločností, spoločnosť Henkel vie, čo je potrebné na separáciu 
tých najnáročnejších materiálov pri tých najnáročnejších aplikáciách. 

Najnižšie náklady na jedno uvoľnenie – semiparmenentné separačné prostriedky Frekote® 
minimalizujú znečistenie a zabezpečujú najvyšší možný počet výliskov z jednej formy. Naši 
zákazníci získavajú vyššiu produktivitu a zisky prostredníctvom skrátenia prestojov, zníženia 
množstva nepodarkov a vyššej kvality výrobkov. Výrobky Frekote® sú priemyselným štandardom, 
ktorý nahrádza jednorázové separačné prostriedky. Na rozdiel od voskov alebo silikónov na jedno 
použitie, sa semipermanentné separačné prostriedky Frekote® neprenášajú na Váš výrobok. 
Namiesto toho sú chemicky viazané s povrchom formy a umožňujú viacero výliskov. Výrobky sa z 
formy uvoľňujú čisto a neprilepia sa k nízkoenergetickému filmu. Na obnovu formy po viacnásob-
nom uvoľnení výliskov postačí len jeden opravný náter. Produkty Frekote® sú určené na šetrenie 
Vašich peňazí.

Spoločnosť Henkel vytvorila separačné prostriedky prakticky pre všetky kompozity, plasty 
a gumy, ktoré sa používajú v lisovacích operáciách. Počínajúc prúdovými lietadlami Jumbo 
Jet až po tenisové rakety, od pneumatík pre nákladné vozidlá až po gumové tesniace O-krúžky 
do kúpeľňových vaní, až po individuálne stavané jachty, vždy Vám môžeme ponúknuť separačný 
prostriedok, ktorý splní Vaše požiadavky.

Obsluhované trhy

Počiatočný prehľad trhov

Termosetové plasty Termoplasty Gumy

Moderné kompozity epoxidové 
systémy

• Obnoviteľné zdroje energie
Lopatky veterných rotorov

• Letecké a kozmické 
Lietadlá, vrtuľníky, atď.

• Rekreačné
Bicykle, lyže, rakety, atď.

• Špeciálne 
Závodné súčiastky, lekárske 
zariadenia, elektronika, vinuté 
vlákna, atď.

GRP kompozity Polyester, Vinyl 
ester

• Námorné GRP 
Lode, jachty, vodné lyže, atď.

• Dopravné GRP 
Panely, strechy, spojlery, atď.

• Stavebné GRP 
Lopatky veterných rotorov, mra-
morové drezy a pracovné dosky, 
kúpacie vane, atď.

Rotačné výlisky

• Rekreačné
Kajaky, šlapacie lode, atď.

• Stavebné
Kontejnery, nádrže, stoličky, 
odpadové nádoby, atď.

Gumárenský priemysel

• Pneumatiky
Behúne/boky

• Technická guma
Tlmiče vibrácií, kolieska doprav-
níkov, obuv, výlisky na zákazku, 
atď.
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Ako separačné prostriedky Frekote® fungujú

Plnenie pórov formy

Čistenie

Frekote® Vlastnosti – Výhody

Semipermanentné výrobky Frekote® na báze rozpúšťadla tvrdnú pri vlhkosti, zatiaľ čo živice použité 
v rade Aqualine tvrdnú za tepla alebo pri izbovej teplote. Separačné prostriedky Frekote® sa môžu 
nanášať štetcom alebo aplikovať sprejom. Vytvrdnuté separačné nátery Frekote® vytvárajú pevný, 
nemastný, trvácny film, ktorý odolá priečnym silám, ktoré sa vyskytujú pri lisovaní a vyberaní z 
formy. Maximálna hrúbka filmu je 5µm. To zamedzuje tvorbe nánosov na forme pre minimalizáciu 
nákladného čistenia foriem a zároveň umožňuje dosiahnuť vynikajúce detaily výrobku a zachovanie 
geometrie formy. K dispozícii sú špeciálne separačné prostriedky Frekote®, ktoré umožňujú natiera-
nie alebo lepenie po vylisovaní bez potreby akéhokoľvek čistenia vylisovaných výrobkov.

Plniče pórov formy Frekote® sa používajú pred aplikáciou separačných náterov na vyplnenie mik-
ropórov formy a zabezpečenie rovnomernej, stabilnej základnej vrstvy pre separačný prostriedok. 
Plniče pórov zlepšujú tiež trvanlivosť filmu Frekote®, čo zabezpečuje maximálny počet výliskov na 
jednu aplikáciu. Niektoré separačné prostriedky obsahujú plnič pórov, napríklad Frekote® Aqualine 
C-600 na vodnej báze. Pred aplikáciou náteru plničom pórov by sa malo odstrániť predchádzajúce 
znečistenie, napr. jednorázové alebo semipermanentné separačné prostriedky.

Kvôli maximálnej výkonnosti by sa mali separačné prostriedky Frekote® aplikovať na úplne vyčistené 
formy. Preto je čistenie foriem dôležitým prípravným krokom na zabezpečenie úplného odstránenia 
vytvrdnutého separačného prostriedku a iných nežiadúcich nečistôt, ktoré zostali na forme. Čistiace 
prostriedky Frekote® na báze vody a na báze rozpúšťadla odstraňujú všetky znečisťujúce látky z 
kompozitných a kovových foriem.

• Semipermanentná technológia – viacero výliskov z jednej formy
• Rýchle vytvrdnutie pri izbovej teplote, urýchlenie vytvrdnutia teplom – skracuje prestoje v procese
• Aplikácia náterom alebo nástrekom – jednoduchá aplikácia pomocou handričky alebo sprejovacej pištole
• Žiadny alebo nízky prenos - redukuje následné čistenie výrobkov 
• 5 µm film zabezpečuje nízku tvorbu nánosov na forme – znižuje potrebu následného čistenia formy 
• Vytvára tvrdý trvácny a suchý termosetový film – predĺžená životnosť formy
• Znížený čas na čistenie a aplikáciu - nižšie náklady na jeden výrobok 

Semipermanentná technológia vytvára na forme nízkoenergetický 
film.

Vytvrdnutý výrobok

Forma

Plniče pórov vypĺňajú mikropóry kvôli dosiahnutiu rovnomerného 
separačného náteru 

Forma s vyplnenými pórmi so  
separačným prostriedkom

Výrobok

Forma

Znečisťujúca látka

Molekuly Frecote

Molekuly Frecote

Priľnavosť

Priľnavosť

Kohézia

Kohézia

Plnič pórov 
formy

Separačný prostriedok

Nežiadúce znečisťujúce látky môžu znížiť priľnavosť separačného 
prostriedku Frekote® k forme 
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Separačné prostriedky
Tabuľka produktov

Na vodnej báze 

Bez plniča pórov 

Následné lepenie / 
náter

Plnič pórov formy 
B-15

Matný povrch

Epoxid

Rýchle vytvrdnutie 
pri izbovej teplote

Plnič pórov formy 
B-15 alebo FMS

Lesklý povrch 

Rozotrite  
a ponechajte  

na forme

Lisujete kompozity alebo gumu?

Riešenie C-60044-NC 700-NC WOLO

Frekote® C-600

• Rýchla aplikácia a vytvrd-
nutie pri izbovej teplote

• Veľké dielce 
• Nehorľavý

Frekote® 44-NC

• Bez tvorby nánosov na 
forme

• Bez znečisťujúceho  
prenosu

• Vysoká tepelná stabilita

Frekote® 700-NC

• Rýchle vytvrdnutie pri 
izbovej teplote

• Vysoký lesk a vysoký sklz
• Separuje väčšinu poly-

mérov

Frekote® WOLO

• Jednoduchá aplikácia
• Viacero výliskov z jednej 

formy
• Povrch s vysokým leskom

Popis Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Vypĺňa póry Predčistenie 

Vzhľad Číry, kvapalný Biela emulzia Číry, kvapalný Číry, kvapalný Číry, kvapalný Biela emulzia Biela emulzia Číry, kvapalný Béžový, pastový,  
kvapalný

Aplikačná teplota 15 až 60 °C 20 až 40 °C 15 až 135 °C 15 až 45 °C 15 až 45 °C 60 až 205 °C 60 až 205 °C 15 až 60 °C 10 až 40 °C

Doba schnutia medzi 
jednotlivými vrstvami 15 min. / izbová teplota 15 min. / izbová teplota 5 min. / izbová teplota 5 min. / izbová teplota okamžite izbová teplota okamžite pri 60 °C okamžite pri 60 °C 30 min. / izbová teplota 5 min. / izbová teplota

Čas vytvrdnutia po nanesení 
poslednej vrstvy 3 h / izbová teplota 40 min / izbová teplota 15 – 20 min. / izbová 

teplota 15 min. / izbová teplota 30 min. / izbová teplota 10 min. pri 90 °C 
4 min. pri 150 °C

10 min. pri 90 °C 
4 min. pri 150 °C 24 h / izbová teplota nevzťahuje sa

Tepelná stabilita až do 400 °C až do 315 °C až 400 °C až do 400 °C až do 400 °C až do 315 °C až do 315 °C až do 400 °C nevzťahuje sa
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Nasprejute  
a ponechajte  

na forme

Pri styku gumových 
a kovových častí

Matný povrch 

Na vodnej báze

Guma

Gumy s náročnou 
separáciou

Lesklý povrch 

Vysoko plnené 
elastomery

Diely zabraňujúce 
vibráciám

Na báze  
rozpúšťadla 

Epoxidové  
a hliníkové formy

Matný povrch

Plnič pórov formy

Silné znečistenia 

Leštiaca kvapalina 

Plastové a  
kovové formy

Čistiaci prostriedok

Plnič pórov FMS

Povrch s vysokým 
leskom

Polyester GRP

1-Step R-110 R-220 B-15 915WB

Popis Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Separačný prostriedok Vypĺňa póry Predčistenie 

Vzhľad Číry, kvapalný Biela emulzia Číry, kvapalný Číry, kvapalný Číry, kvapalný Biela emulzia Biela emulzia Číry, kvapalný Béžový, pastový,  
kvapalný

Aplikačná teplota 15 až 60 °C 20 až 40 °C 15 až 135 °C 15 až 45 °C 15 až 45 °C 60 až 205 °C 60 až 205 °C 15 až 60 °C 10 až 40 °C

Doba schnutia medzi 
jednotlivými vrstvami 15 min. / izbová teplota 15 min. / izbová teplota 5 min. / izbová teplota 5 min. / izbová teplota okamžite izbová teplota okamžite pri 60 °C okamžite pri 60 °C 30 min. / izbová teplota 5 min. / izbová teplota

Čas vytvrdnutia po nanesení 
poslednej vrstvy 3 h / izbová teplota 40 min / izbová teplota 15 – 20 min. / izbová 

teplota 15 min. / izbová teplota 30 min. / izbová teplota 10 min. pri 90 °C 
4 min. pri 150 °C

10 min. pri 90 °C 
4 min. pri 150 °C 24 h / izbová teplota nevzťahuje sa

Tepelná stabilita až do 400 °C až do 315 °C až 400 °C až do 400 °C až do 400 °C až do 315 °C až do 315 °C až do 400 °C nevzťahuje sa

Frekote® 1-Step

• Jednoduché použitie
• Povrch s vysokým leskom
• Minimálna tvorba nánosov 

na forme

Frekote® R-110

• Rýchle vytvrdzovanie
• Žiadny prenos
• Pre štandardné gumy

Frekote® B-15

• Jednodcuhá aplikácia
• Vypĺňa póry vo forme
• Vysoká tepelná stabilita

Frekote® 915WB

• Na vodnej báze
• Leštiaca kvapalina
• Odstraňuje vytvrdnuté 

separačné prostriedky 

Frekote® R-220

• Rýchle vytvrdzovanie 
• Vysoký sklz
• Pre gumy s náročnou 

separáciou
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Separačné prostriedky
Zoznam produktov

Produkt 
Frekote® Popis Chemická 

báza 
Teplota 
formy 

Systém 
vytvrdzo-

vania 

Doba schnutia 
medzi jednotlivý-
mi vrstvami pri 

teplote

Čas vytvrdnutia  
po nanesení poslednej vrstvy Výsledný 

povrch 
Typ polyméru/ 

elastoméru
Aplikačná 
technika 

Veľkosť balenia
Poznámky

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

1-Step výrobky z FRP polyesteru rozpúšťadlo 15 až 40 °C vlhkosť * nevzťa-
huje sa 30 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak,  

polyesterové živice 
nástrek  
sprejom • • •

nasprejujte a ponechajte na forme, nie je potreb-
ný žiadny plnič pórov, diely s gélovým povlakom a 
vysokým leskom

44-NC moderné kompozity rozpúšťadlo 20 až 60 °C vlhkosť 15 min. 5 min. 3 hod. 30 min. 15 min. nevzťa-
huje sa matný Epoxidy, PA náter, nástrek • • • •

bez tvorby nánosov na forme, bez znečisťujúceho 
transferu, minimalizácia čistenia pred lepením a 
náterom 

55-NC moderné kompozity, 
výrobky z FRP polyesteru

rozpúšťadlo 15 až 60 °C vlhkosť 5 min. 3 min. 30 min. 10 min. nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa matný satén Epoxidy, polyester bez 

gélového povlaku, PA náter, nástrek bez tvorby nánosov na forme, bez znečisťujúceho 
transferu

700-NC moderné kompozity rozpúšťadlo 15 až 135 °C vlhkosť 5 min. 3 min. 20 min. 8 min. 5 min. nevzťa-
huje sa lesklý Epoxidy náter, nástrek • • • • vysoký sklz, univerzálny pre väčšinu kompozitov, 

tiež pre polyestérové živice

770-NC moderné kompozity, 
výrobky z FRP polyesteru

rozpúšťadlo 15 až 60 °C vlhkosť 5 min. 1 min. 10 min. 5 min. nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Epoxidy, polyester bez 

gélového povlaku, PE náter, nástrek vysoký sklz, vysoký lesk, rýchle vytvrdnutie, uni-
verzálny pre väčšinu kompozitov

909WB prostriedok  
na predčistenie voda 10 až 40 °C nevzťahuje 

sa 1 hod. nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa všetky Oceľ, nikel,  

nehrdzavejúca oceľ náter • •
čistiaci prostriedok s alkalickou penou, odstraňuje 
vytvrdnuté separačné prostriedky a iné znečisťu-
júce látky 

915WB prostriedok  
na predčistenie voda 10 až 40 °C nevzťahuje 

sa 5 min. nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa všetky Estery, epoxidy, oceľ, 

nikel náter • • odstraňuje vytvrdnuté separačné prostriedky a 
iné znečisťujúce látky

Aqualine 
C-600 moderné kompozity voda 20 až 40 °C vyparovanie 15 min. 1 min. 40 min. 10 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa matný Epoxidy náter, nástrek • integrovaný plnič pórov, vytvrdzovanie pri izbovej 

teplote

Aqualine 
R-100 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR, CR nástrek  
sprejom

vysoký sklz, gumy s náročnou separáciou,  
syntetické gumy

Aqualine 
R-110 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR nástrek  
sprejom • • • nízky sklz, nízka tvorba nánosov na forme,  

štandardné gumy

Aqualine 
R-120 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR nástrek  
sprejom • • • nízky sklz, nízka tvorba nánosov na forme,  

štandardné gumy

Aqualine 
R-150 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR, CR nástrek  
sprejom • • • nízky sklz, nízka tvorba nánosov na forme,  

štandardné gumy, guma na kov

Aqualine 
R-180 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný satén NR, SBR, HNBR, CR, 
EPDM 

nástrek  
sprejom • • • vysoký sklz, gumy s náročnou separáciou

Aqualine 
R-220 separácia gumy voda 60 až 205 °C 

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. lesklý NR, SBR, HNBR, CR, 
EPDM

nástrek  
sprejom •

vysoký sklz, pre gumy s najnáročnejším uvoľňo-
vaním, pre vysoko plnené elastomery, syntetické 
gumy

* okamžiteSeparačný  
prostriedok

Plnič pórov formy Čistič formy
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Produkt 
Frekote® Popis Chemická 

báza 
Teplota 
formy 

Systém 
vytvrdzo-

vania 

Doba schnutia 
medzi jednotlivý-
mi vrstvami pri 

teplote

Čas vytvrdnutia  
po nanesení poslednej vrstvy Výsledný 

povrch 
Typ polyméru/ 

elastoméru
Aplikačná 
technika 

Veľkosť balenia
Poznámky

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

1-Step výrobky z FRP polyesteru rozpúšťadlo 15 až 40 °C vlhkosť * nevzťa-
huje sa 30 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak,  

polyesterové živice 
nástrek  
sprejom • • •

nasprejujte a ponechajte na forme, nie je potreb-
ný žiadny plnič pórov, diely s gélovým povlakom a 
vysokým leskom

44-NC moderné kompozity rozpúšťadlo 20 až 60 °C vlhkosť 15 min. 5 min. 3 hod. 30 min. 15 min. nevzťa-
huje sa matný Epoxidy, PA náter, nástrek • • • •

bez tvorby nánosov na forme, bez znečisťujúceho 
transferu, minimalizácia čistenia pred lepením a 
náterom 

55-NC moderné kompozity, 
výrobky z FRP polyesteru

rozpúšťadlo 15 až 60 °C vlhkosť 5 min. 3 min. 30 min. 10 min. nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa matný satén Epoxidy, polyester bez 

gélového povlaku, PA náter, nástrek bez tvorby nánosov na forme, bez znečisťujúceho 
transferu

700-NC moderné kompozity rozpúšťadlo 15 až 135 °C vlhkosť 5 min. 3 min. 20 min. 8 min. 5 min. nevzťa-
huje sa lesklý Epoxidy náter, nástrek • • • • vysoký sklz, univerzálny pre väčšinu kompozitov, 

tiež pre polyestérové živice

770-NC moderné kompozity, 
výrobky z FRP polyesteru

rozpúšťadlo 15 až 60 °C vlhkosť 5 min. 1 min. 10 min. 5 min. nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Epoxidy, polyester bez 

gélového povlaku, PE náter, nástrek vysoký sklz, vysoký lesk, rýchle vytvrdnutie, uni-
verzálny pre väčšinu kompozitov

909WB prostriedok  
na predčistenie voda 10 až 40 °C nevzťahuje 

sa 1 hod. nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa všetky Oceľ, nikel,  

nehrdzavejúca oceľ náter • •
čistiaci prostriedok s alkalickou penou, odstraňuje 
vytvrdnuté separačné prostriedky a iné znečisťu-
júce látky 

915WB prostriedok  
na predčistenie voda 10 až 40 °C nevzťahuje 

sa 5 min. nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa všetky Estery, epoxidy, oceľ, 

nikel náter • • odstraňuje vytvrdnuté separačné prostriedky a 
iné znečisťujúce látky

Aqualine 
C-600 moderné kompozity voda 20 až 40 °C vyparovanie 15 min. 1 min. 40 min. 10 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa matný Epoxidy náter, nástrek • integrovaný plnič pórov, vytvrdzovanie pri izbovej 

teplote

Aqualine 
R-100 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR, CR nástrek  
sprejom

vysoký sklz, gumy s náročnou separáciou,  
syntetické gumy

Aqualine 
R-110 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR nástrek  
sprejom • • • nízky sklz, nízka tvorba nánosov na forme,  

štandardné gumy

Aqualine 
R-120 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR nástrek  
sprejom • • • nízky sklz, nízka tvorba nánosov na forme,  

štandardné gumy

Aqualine 
R-150 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný NR, SBR, HNBR, CR nástrek  
sprejom • • • nízky sklz, nízka tvorba nánosov na forme,  

štandardné gumy, guma na kov

Aqualine 
R-180 separácia gumy voda 60 až 205 °C

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. matný satén NR, SBR, HNBR, CR, 
EPDM 

nástrek  
sprejom • • • vysoký sklz, gumy s náročnou separáciou

Aqualine 
R-220 separácia gumy voda 60 až 205 °C 

vytvrdzovanie 
teplom 

nevzťa-
huje sa * nevzťa-

huje sa 30 min. 10 min. 4 min. lesklý NR, SBR, HNBR, CR, 
EPDM

nástrek  
sprejom •

vysoký sklz, pre gumy s najnáročnejším uvoľňo-
vaním, pre vysoko plnené elastomery, syntetické 
gumy
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* okamžiteSeparačný  
prostriedok

Plnič pórov formy Čistič formy

Separačné prostriedky
Zoznam produktov

Produkt 
Frekote® Popis Chemická 

báza Teplota formy 
Systém 

vytvrdzo-
vania 

Doba schnutia 
medzi jednotlivý-
mi vrstvami pri 

teplote

Čas vytvrdnutia  
po nanesení poslednej vrstvy Výsledný 

povrch 
Typ polyméru/ 

elastoméru
Aplikačná 
technika 

Veľkosť balenia
Poznámky

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

B-15 príprava formy rozpúšťadlo 15 až 60 °C vlhkosť 30 min. 5 min. 24 hod. 120 min. nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa matný Epoxidy náter • • vypĺňa mikropóry, zabezpečuje rovnomerné 

nanesenie separačného prostriedku 

FMS príprava formy rozpúšťadlo 15 až 35 °C vlhkosť 15 min. nevzťa-
huje sa 20 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Polyester, vinylester náter • • vypĺňa mikropóry, zabezpečuje rovnomerné 

nanesenie separačného prostriedku 

Frewax výrobky z FRP poly-
esteru 

rozpúšťadlo 15 až 35 °C vlhkosť 5 min. nevzťa-
huje sa 10 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak, poly-

esterové živice náter • •
jednoduché použitie, viditeľný, nie je potrebný 
žiadny plnič pórov, výrobky s gélovým povlakom s 
vysokým leskom 

FRP-NC výrobky z FRP poly-
esteru 

rozpúšťadlo 15 až 40 °C vlhkosť 15 min. nevzťa-
huje sa 20 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak, poly-

esterové živice náter • • • nízka tvorba nánosov na forme, diely s gelovým 
povlakom a vysokým leskom 

PMC následný čistiaci 
prostriedok 

rozpúšťadlo 15 až 40 °C nevzťahuje 
sa * nevzťa-

huje sa 
nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa všetky Estery, epoxidy, oceľ, 

nikel, hliník náter • • odstraňuje prach, špinavé odtlačky prstov, olej 

S-50 E špeciálny výrobok voda 100 až 205 °C
vytvrdzovanie 

teplom 
nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa * * matný Silikónová guma nástrek  

sprejom • pre silikónové elastoméry 

WOLO výrobky z FRP Polyester rozpúšťadlo 15 až 40 °C vlhkosť 5 min. nevzťa-
huje sa 15 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak, poly-

esterové živice náter • • •
rozotrite a ponechajte na forme, nie je potrebný 
žiadny plnič pórov, diely s vysokým leskom a 
gélovým povlakom, 
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Produkt 
Frekote® Popis Chemická 

báza Teplota formy 
Systém 

vytvrdzo-
vania 

Doba schnutia 
medzi jednotlivý-
mi vrstvami pri 

teplote

Čas vytvrdnutia  
po nanesení poslednej vrstvy Výsledný 

povrch 
Typ polyméru/ 

elastoméru
Aplikačná 
technika 

Veľkosť balenia
Poznámky

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

B-15 príprava formy rozpúšťadlo 15 až 60 °C vlhkosť 30 min. 5 min. 24 hod. 120 min. nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa matný Epoxidy náter • • vypĺňa mikropóry, zabezpečuje rovnomerné 

nanesenie separačného prostriedku 

FMS príprava formy rozpúšťadlo 15 až 35 °C vlhkosť 15 min. nevzťa-
huje sa 20 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Polyester, vinylester náter • • vypĺňa mikropóry, zabezpečuje rovnomerné 

nanesenie separačného prostriedku 

Frewax výrobky z FRP poly-
esteru 

rozpúšťadlo 15 až 35 °C vlhkosť 5 min. nevzťa-
huje sa 10 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak, poly-

esterové živice náter • •
jednoduché použitie, viditeľný, nie je potrebný 
žiadny plnič pórov, výrobky s gélovým povlakom s 
vysokým leskom 

FRP-NC výrobky z FRP poly-
esteru 

rozpúšťadlo 15 až 40 °C vlhkosť 15 min. nevzťa-
huje sa 20 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak, poly-

esterové živice náter • • • nízka tvorba nánosov na forme, diely s gelovým 
povlakom a vysokým leskom 

PMC následný čistiaci 
prostriedok 

rozpúšťadlo 15 až 40 °C nevzťahuje 
sa * nevzťa-

huje sa 
nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa všetky Estery, epoxidy, oceľ, 

nikel, hliník náter • • odstraňuje prach, špinavé odtlačky prstov, olej 

S-50 E špeciálny výrobok voda 100 až 205 °C
vytvrdzovanie 

teplom 
nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa 

nevzťa-
huje sa * * matný Silikónová guma nástrek  

sprejom • pre silikónové elastoméry 

WOLO výrobky z FRP Polyester rozpúšťadlo 15 až 40 °C vlhkosť 5 min. nevzťa-
huje sa 15 min. nevzťa-

huje sa
nevzťa-
huje sa

nevzťa-
huje sa vysoký lesk Gélový povlak, poly-

esterové živice náter • • •
rozotrite a ponechajte na forme, nie je potrebný 
žiadny plnič pórov, diely s vysokým leskom a 
gélovým povlakom, 
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Aplikačné zariadenia
Ručné aplikačné zariadenia

Veľkosť náplne Technológia Mechanické aplikačné zariadenie Pneumatické aplikačné zariadenie

30 ml
Všetky vrátane akrylov a 
lepidiel vytvrdzovaných 
svetlom

98026 
(IDH 476902) pozri Injekčný dávkovač strana 130

50 ml Pružné lepidlá a tesniace 
hmoty, plošné tesnenia

96005 
(IDH 363544) 

250 ml  
vytláčacie tuby, 
300 ml

Pružné lepidlá a tesniace 
hmoty, plošné tesnenia

97002 
(IDH 88632)

300 ml,
310 ml

Pružné lepidlá a tesniace 
hmoty, napr. silikóny, silá-
nom modifikované polyméry

142240 
(IDH 142240)

97046 
(IDH 1047326)
elektrické

310 ml
Pružné lepidlá a tesniace 
hmoty s veľmi vysokou vis-
kozitou, napr. Terostat 1K-PU

PowerLine II 
(IDH 960304)

310 ml
Nástrek výrobku Terostat 
9320* alebo Terostat MS 
9302*

Multi-Press 
(IDH 142241)

Foilpack 400 ml, 
570 ml

Silánom modifikované poly-
méry, polyuretány

Softpress 
(IDH 250052)

Ručné aplikačné zariadenia pre jednozložkové náplne

* Špeciálna súprava rozstrekovacích trysiek IDH 547882 
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Veľkosť 
náplne

Pomer 
zmieša-
vania

Technológia Mechanické aplikačné zariadenie Pneumatické aplikačné zariadenie

37 ml

50 ml

10:1

1:1, 2:1

Epoxidy, polyu-
retány, akrylové 
živice a silánom 
modifikované 
polyméry

96001 
(IDH 267452)

97042 
(IDH 476898)

50 ml 10:1 Akryly IDH 1034026

200 ml 1:1, 2:1 Epoxidy 96003 
(IDH 267453)

983437 
(IDH 218315)

400 ml,
415 ml 1:1, 2:1

Epoxidy, akryly, 
silikóny, polyu-
retány a silánom 
modifikované 
polyméry

983438 
(IDH 218312) 983439 

(IDH 218311)

4:1 Polyuretány
+ Konverzná sada 
984211 (IDH 478553)

+ Konverzná sada 
984210 (IDH 478552)

490 ml 10:1 Akryly 985246
(IDH 4786000)

985249
(IDH 470572)

2 x 300 ml 1:1 Loctite® 3295 SYS 00706 
(IDH 307418)

2 x 310 ml 1:1 Teromix 6700 IDH 439869

900 ml 2:1 Loctite® Nordbak® 
7255*

97048
(IDH 1175530)

* Pre aplikáciu sprejom ručným aplikačným zariadením, predhriatie výrobku na T= 50 °C. Použite ohrievací box IDH 796993

Ručné aplikačné zariadenia pre dvojzložkové náplne
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Aplikačné zariadenia
Ručné dávkovacie zariadenia

Veľkosť  
balenia Technológia Mechanické Elektrické

50 ml
Anaeróbne zaisťovače závi-
tov, anaeróbne utesňovače 
závitov, upevňovacie zmesi

98414 
(IDH 608966)

250 ml
Anaeróbne zaisťovače závi-
tov, anaeróbne utesňovače 
závitov, upevňovacie zmesi

97001 
(IDH 88631)

Všetky rozmery 
balenia Všetky technológie 1K* 98548 

(IDH 769914)

Veľkosť  
balenia Technológia Mechanické Pneumatické

10 ml alebo 
30 ml Všetky technológie 1K Ručné aplikačné zariadenia pre dvojzložkové 

náplne, strana 128
97006 
(IDH 88633)

Veľkosť  
balenia Číslo položky Produkt Opis

10 ml 97207 (IDH 88656)
Súprava s priezračným valcom striekačky

30 ml 97244 (IDH 88677)

10 ml 97263 (IDH 218287) Súprava s čiernym valcom striekačky pre lepidlá 
UV a INDIGO30 ml 97264 (IDH 218286)

10 ml 97208 (IDH 88657)

Adaptér na vzduchovod striekačky

30 ml 97245 (IDH 88678)

* Anaeróbne zaisťovače závitov, anaeróbne utesňovače závitov, anaeróbne plošné tesnenia, plošné tesnenia RTV, upevňovacie zmesi, kyanoakryláty, gélové kyanoakryláty, akry-
ly, lepidlá vytvrdzované svetlom

Peristaltické dávkovacie zariadenia

Injekčné dávkovacie zariadenia

Príslušenstvo – Striekačky
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* Koleno rúrky IDH 7N 2003 ** Koleno rúrky IDH 270517

Veľkosť  
balenia Mix Technológia Číslo položky Produkt

37 ml 10:1 Akryly 98463 (IDH 720221)

50 ml 1:1, 2:1
Epoxidy, polyuretány a 
silánom modifikované 
polyméry

984569 (IDH 478562)

50 ml 1:1 Akryly 5289010 (IDH 545996)

50 ml 10:1 Akryly IDH 1034575

2 x 125 ml 1:1 Polyuretány IDH 780805

200 ml
400 ml

1:1
2:1 Epoxidy 984570 (IDH 478563)

400 ml 1:1, 2:1, 4:1 Silikóny 98457 (IDH 720174)

400 ml 1:1 Silánom modifikované 
polyméry IDH 367545

400 ml
415 ml

2:1
4:1 Polyuretány IDH 639381

490 ml 10:1 Akryly 8953187 (IDH 1104047)

2 x 300 ml 1:1 Akryly IDH 545967*

2 x 310 ml 1:1 Polyuretány IDH 253105 **

900 ml 2:1 Epoxidy IDH 1248606

310 ml Silánom modifikované polyméry IDH 547882

310 ml Silánom modifikované polyméry, polyuretány IDH 581582

310 ml Silánom modifikované polyméry, polyuretány IDH 648894

Foilpack 400 ml, 
570 ml Silánom modifikované polyméry, polyuretány IDH 582416

Dávkovacie hroty majú farebné kódy pre označenie vnútorného priemeru ihly. Všetky dávkovacie hroty majú skrutkovitý závit a môžu byť pripojené k 
všetkým ventilom Loctite® prostredníctvom adaptéra 97233 (IDH 88672) Luer-Lock®

Rozmer ihly Flexibilné dávkovacie hroty 
Polypropylén (PPF)

Kužeľovité dávkovacie hroty 
(PPC)

Štandardné dávkovacie hroty z 
nehrdzavejúcej ocele (SSS)

15 (= Jantárová) ID 1.37 mm 97229  (IDH 142640) 97225  (IDH 88664)

16 (= Sivá) ID 1.19 mm 97221  (IDH 88660)

18 (= Zelená) ID 0.84 mm 97230  (IDH 142641) 97222  (IDH 88661) 97226  (IDH 88665)

20 (= Ružová) ID 0.61 mm 97231  (IDH 142642) 97223  (IDH 88662) 97227  (IDH 88666)

22 (= Modrá) ID 0,41 mm 97224  (IDH 88663)

25 (= Červená) ID 0,25 mm 97232  (IDH 142643) 97228  (IDH 88667)

Sada obsahujúca 2 kusy z každého 
hrotu uvedeného vyššie 97262 (IDH 218288)

Príslušenstvo – Ihly a trysky

Príslušenstvo – Dávkovacie ihly
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Poloautomatické dávkovacie systémy

Tieto systémy sú určené na začlenenie do automatizovaných montážnych liniek a môžu byť ovládané PLC. Sú vhodné pre dávkovanie mikro-
bodiek, bodiek, kvapiek alebo perličiek z produktov s nízkou až vysokou viskozitou. Každý systém je vybavený Ovládačom 97152, Zásobníkom 
97108 s kapacitou fliaš Loctite® až do 1,0 l, Nožným spínačom 97201 a Vzduchovodným filtrom/ Regulátorom 97120 pre kombináciu s vhodným 
ventilom. Ventil sa vyberá tak, aby vyhovoval viskozite produktu a množstvu, ktoré sa má dávkovať. Pozri tabuľku nižšie.

Aplikačné zariadenia

Viskozita Mikrobodka Bodka Bodka

Mikroperlička Stredná perlička Perlička

Nízka* IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 (nie pre UVCA)
IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 (nie pre UVCA)

Stredná** IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 (nie pre UVCA)
IDH 1388649 (nie pre UVCA)
IDH 1388651

IDH 1388651

Vysoká*** na požiadanie na požiadanie IDH 1388650

* Nízka viskozita do 2 500 mPa·s
** Stredná viskozita do cca 2 500 – 7 500 mPa·s
*** Vysoká viskozita nad 7 500 mPa·s

IDH 1388651
• Obsahuje: 97113 Stacionárny aplikačný ven-

til ¼")
• Vhodný pre všetky 1-zložkové technológie

IDH 1388648
• Obsahuje: 97135 Membránový ventil
• Vhodný pre všetky metakrylátové a akrylátové 

lepidlá s nízkou viskozitou

IDH 1388650
• Obsahuje: 97114 Stacionárny aplikačný ven-

til 3/8"
• Vhodný pre všetky 1-zložkové technológie

IDH 1388649
• Obsahuje: 97136 Membránový ventil
• Vhodný pre všetky metakrylátové a akrylátové 

lepidlá so strednou viskozitou

IDH 1388647
• Obsahuje: 98009 Dávkovací ventil pre vytvr-

dzovanie svetlom
• Vhodný pre lepidlá vytvrdzované svetlom

IDH 1388646
• Obsahuje: 98013 (Dávkovací ventil pre kya-

noakryláty)
• Vhodný pre všetky 1-zložkové technológie 

okrem lepidiel vytvrdzovaných svetlom

1-zložkové technológie: napr. metakryláty, akryly, akryly vytvrdzované svetlom a kyanoakryláty. V prípade záujmu o iné technológie nás prosím kontaktuje.
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Ručné dávkovacie systémy

Tieto systémy sú určené pre manuálne pracovné stanice s jedným užívateľom. Sú vhodné pre dávkovanie bodiek, kvapiek alebo perličiek z pro-
duktov s nízkou až strednou viskozitou. 
Systémy zahŕňajú integrovaný Ovládač & Zásobník 97009, Nožný spínač 97201 a Vzduchovodný filter / Regulátor 97120 pre možnosť spojenia s 
vhodným ventilom. Ventil sa vyberá tak, aby vyhovoval viskozite produktu a množstvu, ktoré sa má dávkovať. Pozri tabuľku nižšie.

Viskozita Mikrobodka Bodka Kvapka

Mikroperlička Stredná perlička Perlička

Nízka* na požiadanie IDH 1388652 IDH 1388652

Stredná** na požiadanie IDH 1388653 IDH 1388653

Vysoká*** na požiadanie IDH 1388653 na požiadanie

* Nízka viskozita do 2 500 mPa·s
** Stredná viskozita do cca 2 500 – 7 500 mPa·s
*** Vysoká viskozita nad 7 500 mPa·s

Systémy prispôsobené na mieru

Spoločnosť Henkel ponúka širokú škálu riešení pre zariadenia prispôsobené na mieru, aby splnila špecifické požiadavky zákazníkov. Dodatočné prvky pre 
zabezpečenie kvality zahŕňajú monitorovanie online, možnosti fluorescenčnej alebo vizuálnej detekcie. K dispozícii je voliteľný modul rozhrania ProfiBus 
pre začlenenie do plne automatizovaných operácií montážnych liniek. Technici spoločnosti Henkel vedia zákazníkom poskytnúť podporu pomocou odpo-
rúčaní systémových riešení pre jedno a dvojzložkové dávkovacie aplikácie, manipulačné systémy alebo systémy s akceleračnou pumpičkou.

IIDH 1388652
• Obsahuje: 97121 Aplikátor s hadicovým ven-

tilom
• Vhodný pre všetky 1-zložkové lepiace tech-

nológie

IDH 1388653
• Obsahuje: Ručné aplikačné zariadenie 97130 

LV
• Vhodný pre všetky 1-zložkové lepiace techno-

lógie okrem lepidiel vytvrdzovaných svetlom
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Zariadenia pre vytvrdzovanie svetlom

Systémy pre vytvrdzovanie svetlom

Aplikačné zariadenia

Žiarovková technológia

Technológia LED

Pri navrhovaní úspešnej aplikácie pre vytvrdzovanie svetlom je potrebné zohľadniť štyri hlavné vplyvy: emisné spektrum systému vytvrdzo-
vania, intenzita svetla, vodivé vlastnosti podkladu a požadované vlastnosti vytvrdzovania. Ako výrobca chémie aj vytvrdzovacích zariadení 
spoločnosť Henkel vie ako skombinovať lepidlá vytvrdzované svetlom so správnym dávkovacím a vytvrdzovacím systémom.

• Loctite® 97055 veľmi intenzívny komorový systém pre vytvrdzovanie svetlom pre ručné plnenie
• Loctite® 97056 tunelová verzia určená pre začlenenie do automatizovaných liniek
Pre zodpovedajúce emisné spektrá sú k dispozícii tri rôzne žiarovky

• Loctite® 97070 veľmi intenzívny LED systém so studeným žiarením určený na emitovanie svetla 
UVA

• Loctite® 97071 veľmi intenzívny LED systém so studeným žiarením určený na emitovanie viditeľ-
ného svetla

Stojan je k dispozícii na požiadanie

Loctite® 97055 / 97056

Loctite® 97070 / 97071

Žiarovka Číslo IDH UV UV/Viditeľné INDIGO

Loctite® 97346 870098

Loctite® 97347 870097

Loctite® 97348 870096  

Hlava LED Číslo IDH UV UV/Viditeľné INDIGO

Loctite® 97070 1427234 – –

Loctite® 97071 1427233 – –

Energetická spotreba žiarovky

Veľmi vysoká intenzita

Vysoká intenzita

Stredná intenzita

Emisné spektrum obsahuje viditeľné svetlo 
INDIGO

Časovač expozície

Rozhranie pre pripojenie PLC, napr. externý 
štart

Systém pre vytvrdzovanie svetlom

Bodový vytvrdzovací systém
Emisné spektrum obsahuje UV svetlo

Emisné spektrum obsahuje UV / Viditeľné 
svetlo

Monitorovanie vnútornej intenzity

Systém LED
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Bodové vytvrdzovacie systémy

Žiarovková technológia

Loctite® 97057

Systémy navádzania vysokointenzívneho svetla emitujúce UVA, UV/Viditeľné a INDIGO svetlo. Pre pou-
žitie v kombinácii s vhodným svetlovodom. 
Loctite® 97323: Ø 5 x 1,500 mm, Loctite® 97324: Ø 8 x 1,500 mm,
Loctite® 97318: 2x Ø 3 x 1,500 mm

Loctite® 97034

Systémy navádzania vysokointenzívneho svetla emitujúce UVC, UVA, UV/Viditeľné a INDIGO svetlo. Pre 
použitie v kombinácii s vhodným svetlovodom. 
Loctite® 97326: Ø 5 x 1,500 mm, Loctite® 97327: Ø 8 x 1,500 mm,
Loctite® 97328: 2x Ø 3 x 1,500 mm

Príslušenstvo

Technológia LED

Vysoko intenzívny systém s dlhou životnosťou určený na vytvrdzovanie UV lepidiel a náterov Loctite® 
pomocou UV svetla. Moderná LED technológia poskytuje "chladné" žiarenie v úzkom pásme.

Loctite® 97069

Produkt Číslo položky Číslo IDH Opis

Loctite® 98727
Loctite® 98770

1390323
1265282

Dozimeter-Rádiometer meria dávku (energiu) svetla a intenzitu 
svetla zariadení pre UV vytvrdzovanie a je samostatným jednoka-
nálovým prístrojom. Loctite® 98727 pre UV svetlo, Loctite® 98770 
pre UV / viditeľné svetlo.

Loctite® 98002 1406024

Bodový rádiometer Loctite® 7020 je samostatný, elektro-optický 
prístroj určený na meranie a zobrazovanie hustoty UV energie 
(intenzita ožiarenia) emitovanej svetlovodom UV žiarenia. Pre 
svetlovody Ø 3 mm, Ø 5 mm a Ø 8 mm.

Loctite® 8953426
Loctite® 8953427

1175128
1175127

Okuliare na ochranu pred UV žiarením
Loctite® 8953426: šedé ochranné okuliare, najlepšie na použitie 
pri UV svetle 
Loctite® 8953427: oranžové ochranné okuliare, najlepšie na pou-
žitie pri UV / Viditeľnom a INDIGO svetle
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Adhesin A 7088 15 kg 51

Adhesin J 1626 28 kg 51

Frekote® 1-Step 1 l, 5 l, 25 l 123

Frekote® 44-NC 1 l, 5 l, 25 l, 208 l 122

Frekote® 55-NC 124

Frekote® 700-NC 1 l, 5 l, 25 l, 208 l 122

Frekote® 770-NC 124

Frekote® 909WB 1 l, 10 l 124

Frekote® 915WB 1 l, 10 l 123

Frekote® Aqualine C-600 5 l 122

Frekote® Aqualine R-100 124

Frekote® Aqualine R-110 5 l, 10 l, 210 l 123

Frekote® Aqualine R-120 5 l, 10 l, 210 l 124

Frekote® Aqualine R-150 5 l, 10 l, 210 l 124

Frekote® Aqualine R-180 5 l, 10 l, 210 l 124

Frekote® Aqualine R-220 5 l 123

Frekote® B-15 1 l, 5 l 123

Frekote® FMS 1 l, 5 l 126

Frekote® Frewax 1 l, 5 l 126

Frekote® FRP-NC 1 l, 5 l, 25 l 126

Frekote® PMC 1 l, 5 l 126

Frekote® S-50 E 5 l 126

Frekote® WOLO 1 l, 5 l, 25 l 122

Loctite® 128068 300 ml, 850 ml 22

Loctite® 221 10 ml, 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 222 10 ml, 50 ml, 250 ml 8

Loctite® 2400 50 ml, 250 ml 9

Loctite® 241 10 ml, 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 242 10 ml, 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 243 10 ml, 50 ml, 250 ml 9

Loctite® 245 10 ml, 50 ml, 250 ml 10

Tyčinka Loctite® 248 9 g, 19 g 10

Loctite® 262 10 ml, 50 ml, 250 ml 10

Tyčinka Loctite® 268 9 g, 19 g 10

Loctite® 270 10 ml, 50 ml, 250 ml 9

Loctite® 2700 50 ml, 250 ml 9

Loctite® 2701 10 ml, 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 271 5 ml, 24 ml, 50 ml 10

Loctite® 272 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 275 50 ml, 250 ml, 2 l 10

Loctite® 276 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 277 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 278 50 ml, 250 ml 10

Loctite® 290 10 ml, 50 ml, 250 ml 8

Loctite® 3011Med 1 l 42

Loctite® 3030 35 ml 60

Loctite® 3038 50 ml, 490 ml 59

Loctite® 3081Med 25 ml, 1 l 40

Loctite® 3090 10 g 33

Loctite® 3105 25 ml, 1 l 42

Loctite® 317 50 ml 60

Loctite® 322 50 ml, 250 ml 42

Loctite® 326 50 ml, 250 ml, 1 l 59

Loctite® 3295 50 ml, 600 ml 59

Loctite® 3298 50 ml, 300 ml 59

Loctite® 330 Súprava 50 ml, 315 ml, 1 l, 5 l 58

Loctite® 3311Med 25 ml, 1 l 42

Loctite® 3342 300 ml, 1 l, 15 l 58

Loctite® 3381Med 25 ml, 1 l 42

Loctite® 3463 50 g, 114 g 88

Loctite® 3471 A&B 500 g súprava vedierok 88

Loctite® 3472 A&B 500 g súprava vedierok 89

Loctite® 3473 A&B 500 g súprava vedierok 89

Loctite® 3474 A&B 500 g súprava vedierok 89

Loctite® 3475 A&B 500 g súprava vedierok 89

Loctite® 3478 A&B 453 g, súprava vedierok 3,5 kg 88

Loctite® 3479 A&B 500 g súprava vedierok 89

Loctite® 3491 25 ml, 1 l 40

Loctite® 3494 25 ml, 1 l 40

Loctite® 350 50 ml, 250 ml 42

Loctite® 3504 50 ml, 250 ml 60

Loctite® 352 50 ml, 250 ml 42

Loctite® 3525 25 ml, 1 l 41

Loctite® 3526 25 ml, 1 l 42

Loctite® 3554Med 25 ml, 1 l 42

Loctite® 3555Med 25 ml, 1 l 41

Loctite® 3556Med 25 ml, 1 l 44

Loctite® 366 250 ml 60

Loctite® 3921Med 25 ml, 1 l 44

Loctite® 3922Med 25 ml, 1 l 40

Loctite® 3926Med 25 ml, 1 l 41

Loctite® 3936Med 25 ml, 1 l 44

Loctite® 401 20 g, 50 g, 500 g 33

Loctite® 4011Med 20 g, 454 g 34

Loctite® 403 20 g, 50 g, 500 g 34

Loctite® 406 20 g, 50 g, 500 g 32

Loctite® 4061Med 20 g, 454 g 36

Loctite® 4062 20 g, 500 g 36

Loctite® 407 20 g, 500 g 34

Loctite® 408 20 g, 500 g 34

Loctite® 414 20 g, 50 g, 500 g 34

Loctite® 415 20 g, 50 g, 500 g 34

Loctite® 416 20 g, 50 g, 500 g 34

Loctite® 420 20 g, 500 g 34

Loctite® 4204 20 g, 500 g 36

Loctite® 422 50 g, 500 g 34

Loctite® 424 20 g, 500 g 34

Loctite® 4304Med 28 g, 454 g 41

Loctite® 4305Med 28 g, 454 g 44

Loctite® 431 20 g, 500 g 33

Loctite® 435 20 g, 500 g 32

Loctite® 438 20 g, 500 g 34

Loctite® 454 3 g, 20 g, 300 g 33

Loctite® 460 20 g, 500 g 33

Názov produktu Veľkosť balenia Strana Názov produktu Veľkosť balenia Strana
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Loctite® 4601Med 20 g, 454 g 36

Loctite® 480 20 g, 500 g 32

Loctite® 4850 5 g, 20 g, 500 g 32

Loctite® 4860 20 g, 500 g 36

Loctite® 493 50 g, 500 g 34

Loctite® 495 20 g, 50 g, 500 g 34

Loctite® 496 20 g, 50 g, 500 g 34

Loctite® 5080 25 m, 50 m 117

Loctite® 5091 300 ml, 20 l 41

Loctite® 510 50 ml, 250 ml, 300 ml náplň 21

Loctite® 511 50 ml, 250 ml, 2 l 16

Loctite® 5145 40 ml, 300 ml 69

Loctite® 515 50 ml, 300 ml 22

Loctite® 518 25 ml striekačka, 50 ml, 300 ml 
náplň

20

Loctite® 5188 50 ml, 300 ml, 2 l 21

Loctite® 5203 50 ml, 300 ml 22

Loctite® 5205 50 ml, 300 ml  22

Loctite® 5331 100 ml, 300 ml 14

Loctite® 5366 50 ml, 310 ml, 1 l, 25 kg 69

Loctite® 5367 310 ml, 25 kg 70

Loctite® 5368 310 ml, 20 l 70

Loctite® 5398 310 ml 70

Loctite® 5399 310 ml, 20 l 69

Loctite® 5404 300 ml 70

Loctite® 542 10 ml, 50 ml, 250 ml 15

Loctite® 549 50 ml, 250 ml 16

Loctite® 55 50 m, 150 m vlákno 14

Loctite® 5607 400 ml, 17 l 68

Loctite® 5610 400 ml, 17 l 70

Loctite® 5612 400 ml, 17 l 68

Loctite® 5615 400 ml, 17 l 68

Loctite® 5616 400 ml, 17 l 70

Loctite® 567 6 ml, 50 ml, 250 ml 16

Loctite® 5699 300 ml 21

Loctite® 572 50 ml, 250 ml 15

Loctite® 573 50 ml, 250 ml 20

Loctite® 574 50 ml, 160 ml náplň, 250 ml 20

Loctite® 577 50 ml, 250 ml, 2 l 15

Loctite® 5772 50 ml 16

Loctite® 586 50 ml, 250 ml 15

Loctite® 5900 300 ml 22

Loctite® 5910 náplň 50 ml a 300 ml, tuba 80 ml, 
tlaková plechovka

22

Loctite® 5920 tuba 80 ml, náplň 300 ml 22

Loctite® 5926 tuba 40 ml, tuba 100 ml 21

Loctite® 5970 50 ml, 300 ml, 20 l 21, 69

Loctite® 5980 tlaková plechovka 200 ml 22

Loctite® 601 10 ml, 50 ml, 250 ml 28

Loctite® 603 10 ml, 50 ml, 250 ml 27

Loctite® 620 50 ml, 250 ml 26

Loctite® 638 10 ml, 50 ml, 250 ml 27

Loctite® 640 50 ml, 250 ml, 2 l 27

Loctite® 641 10 ml, 50 ml, 250 ml 26

Loctite® 648 10 ml, 50 ml, 250 ml 27

Loctite® 660 50 ml 26

Loctite® 661 50 ml, 250 ml, 1 l 28

Loctite® 7039 400 ml aerosól 99

Loctite® 7061 400 ml aerosól 98

Loctite® 7063 400 ml aerosól, sprej, 10 l ple-
chovka

99

Loctite® 7066 400 ml aerosól 99

Loctite® 7070 400 ml aerosól 99

Loctite® 7091 90 ml 119

Loctite® 7100 400 ml aerosól 117

Loctite® 7200 400 ml aerosól 99

Loctite® 7239 4 ml 118

Loctite® 7240 90 ml 119

Loctite® 7386 500 ml 119

Loctite® 7388 150 ml 119

Loctite® 7400 20 ml 117

Loctite® 7414 50 ml 117

Loctite® 7452 500 ml, 18 ml 119

Loctite® 7455 150 ml, 500 ml 118

Loctite® 7457 150 ml, 18 ml 119

Loctite® 7458 500 ml 118

Loctite® 7471 150 ml, 500 ml 119

Loctite® 7500 Plechovka 1 l 116

Loctite® 7649 150 ml, 500 ml 119

Loctite® 770 / 7701 10 g, 300 g 118

Loctite® 7800 400 ml aerosól 116

Loctite® 7803 400 ml aerosól 117

Loctite® 7840 750 ml s rozprašovačom, ple-
chovka 5 l, sud 20 l

98

Loctite® 7850 fľaša 400 ml, 3 l pumpičkový 
dávkovač

98

Loctite® 7855 fľaša 400 ml, 1.75 l pumpičkový 
dávkovač

98

Loctite® 8001 400 ml aerosól 108

Loctite® 8005 400 ml aerosól 116

Loctite® 8007 aerosól 400 ml aerosól 107

Loctite® 8008 nádobka so 
štetcom

113 g, 454 g nádobka so štet-
com, plechovka 3,6 kg

107

Loctite® 8009 454 g nádobka so štetcom, ple-
chovka 3,6 kg

106

Loctite® 8011 400 ml aerosól 109

Loctite® 8012 Nádobka so štetcom 454 g 107

Loctite® 8013 Nádobka so štetcom 454 g 106

Loctite® 8014 plechovka 907 g 107

Loctite® 8021 400 ml aerosól 109

Loctite® 8023 Nádobka so štetcom 454 g 106
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Loctite® 8030 fľaša 250 ml 109

Loctite® 8031 400 ml aerosól 109

Loctite® 8040 400 ml aerosól 109

Tyčinka Loctite® 8065 Tyčinka 20 g 107

Loctite® 8101 400 ml aerosól 111

Loctite® 8102 náplň 400 ml, plechovka 1 l 110

Loctite® 8103 náplň 400 ml, plechovka 1 l 111

Loctite® 8104 tuba 75 ml, plechovka 1 l 111

Loctite® 8105 náplň 400 ml, plechovka 1 l 110

Loctite® 8106 náplň 400 ml, plechovka 1 l 110

Loctite® 8108 400 ml (286,3 g) 111

Plechovka Loctite® 8150 500 g, 1 kg 107

Loctite® 8151 aerosól 400 ml aerosól 107

Loctite® 8154 400 ml aerosól 107

Loctite® 8191 400 ml aerosól 108

Loctite® 8192 400 ml aerosól 108

Loctite® 8201 400 ml aerosól 109

Loctite® F246 súprava 50 ml, 320 ml, 5 l 58

Loctite® Hysol® 3421 50 ml, 200 ml, 1 kg, 20 kg 56

Loctite® Hysol® 3423 50 ml, 200 ml, 400 ml, 1 kg, 
20 kg

54

Loctite® Hysol® 3425 50 ml, 200 ml, 400 ml, 1 kg, 
20 kg

56

Loctite® Hysol® 3430 24 ml, 50 ml, 200 ml, 400 ml, 
20 kg

54

Loctite® Hysol® 3450 25 ml 56

Loctite® Hysol® 9450 50 ml, 200 ml, 400 ml, 20 kg 56

Loctite® Hysol® 9461 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg 56

Loctite® Hysol® 9464 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg 56

Loctite® Hysol® 9466 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg 55

Loctite® Hysol® 9480 50 ml, 400 ml 55

Loctite® Hysol® 9483 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg 54

Loctite® Hysol® 9492 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg 56

Loctite® Hysol® 9497 50 ml, 400 ml, 20 kg 55

Loctite® Hysol® 9514 300 ml, 1 kg, 20 kg 55

Loctite® Nordbak® 7117 1 kg, 6 kg 93

Loctite® Nordbak® 7204 19 kg 94

Loctite® Nordbak® 7218 1 kg, 10 kg 92

Loctite® Nordbak® 7219 1 kg, 10 kg 92

Loctite® Nordbak® 7221 5.4 kg 94

Loctite® Nordbak® 7222 1.3 kg 94

Loctite® Nordbak® 7226 1 kg, 10 kg 93

Loctite® Nordbak® 7227 1 kg 94

Loctite® Nordbak® 7228 1 kg, 6 kg 94

Loctite® Nordbak® 7229 10 kg 94

Loctite® Nordbak® 7230 10 kg 94

Loctite® Nordbak® 7232 1 kg 94

Loctite® Nordbak® 7234 1 kg 93

Loctite® Nordbak® 7255 900 g, 30 kg 93

Loctite® Nordbak® 7256 9 kg 94

Loctite® Nordbak® 7257 5.54 kg, 25.7 kg 94

Loctite® V5004 50 ml, 20 l 59

Macromelt 6238 Granule 20 kg 48

Macromelt OM 657 Granule 20 kg 48

Macroplast B2140 23 kg, 160 kg 51

Macroplast CR 3502 Časť A: sud 180 kg / Časť B: 30 
kg vedro, 250 kg sud

83

Macroplast CR 3525 Časť A: 25 kg vedro, 180 kg sud/ 
Časť B: 30 kg vedro, 240 kg sud

82

Macroplast CR 6127 Časť A: sud 35 kg / Časť B: 6 kg 
vedro, 30 kg sud

83

Macroplast EP 3030 Časť A: vedro 20 kg, sud 230 kg / 
Časť  B: 20 kg vedro

83

Macroplast EP 3032 / 5032 Časť A: 50 ml, 400 ml, 30 kg / 
Časť B: 25 kg

56

Macroplast EP 3299 Časť A: sud 180 kg / Časť B: 180 
kg sud

83

Macroplast EP 3430 Časť A: vedro 20 kg / Časť B: 18 
kg vedro

83

Macroplast UK 1351 B25 400 ml dvojitá náplň 63

Macroplast UK 1366 B10 415 ml dvojitá náplň 63

Macroplast UK 8101 vedro 24 kg, sud 250 kg, kontej-
ner 1 250 kg

64

Macroplast UK 8103 vedro 24 kg, sud 250 kg, kontej-
ner 1 250 kg

62

Macroplast UK 8160 combi pack 3,6 kg, combi pack 
9 kg, vedro 24 kg

64

Macroplast UK 8180 N
Časť A: sud 200 kg, kontejner 1 
000 kg / Časť B: vedro 30 kg, sud 
250 kg, kontejner 1 250 kg

82

Macroplast UK 8202 combi pack 4 kg, vedro 24 kg, 
sud 250 kg

63

Macroplast UK 8303 B60 combi pack 9 kg, vedro 24 kg, 
sud 300 kg

64

Macroplast UK 8306 B60 sud 300 kg 64

Macroplast UK 8326 B30 combi pack 3,6 kg, sud 300 kg 63

Macroplast UK 8439-21 Časť A: sud 190 kg / Časť B: 30 
kg vedro, 250 kg sud

82
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Macroplast UK 8445 B1 W sud 300 kg, kontejner 1 400 kg 64

Macroplast UR 7220 kanister 30 kg, kontejner 1 
000 kg

66

Macroplast UR 7221 kanister 30 kg, sud 200 kg, kon-
tejner 1 000 kg

62

Macroplast UR 7225 kanister 30 kg, sud 200 kg 66

Macroplast UR 7228 kanister 30 kg, sud 200 kg, kon-
tejner 1 000 kg

62

Macroplast UR 7395 B-21 kontejner 1 000 kg 66

Multan 21-70 na požiadanie 112

Multan 233-1 na požiadanie 113

Multan 46-81 na požiadanie 112

Multan 71-2 na požiadanie 112

Multan 77-4 na požiadanie 113

Multan F 7161 na požiadanie 113

Multan F AFS 105 na požiadanie 113

P3 Chemacid 3500             na požiadanie 102

P3 Croniclean 300 na požiadanie 102

P3 Emulpon 6776 na požiadanie 102

P3 Galvaclean 20 na požiadanie 102

P3 Glin Plus na požiadanie 102

P3 Grato 12 na požiadanie 102

P3 Grato 80 na požiadanie 102

P3 Manuvo na požiadanie 102

P3 Neutracare 3300 na požiadanie 102

P3 Neutrapon 5088 na požiadanie 102

P3 Prevox 7400 na požiadanie 102

P3 Rimol 768 na požiadanie 102

P3 Scribex 400 na požiadanie 102

P3 Solvclean 102 na požiadanie 102

Plastiwash 1939 na požiadanie 102

Purmelt ME 4663 sviečky 2 kg, sudu 190 kg 49

Purmelt QR 3460 náplň 300 g, sviečky 2 kg, vedro 
20 kg, sudy 190 kg

49

Purmelt QR 4663 sviečky 2 kg, vedrá 20 kg, sudy 
190 kg

49

Technomelt Q 3113 Granule 25 kg 49

Technomelt Q 5374 ca. 13,5 kg X-tra (vrecko) 48

Technomelt Q 8707 ca. 15 kg X-tra (vrecko) 48

Technomelt Q 9268H Tyčinky 10 kg 49

Terokal 2444 5 kg, 23 kg, 670 kg 51

Teromix 6700
náplň 50 ml (2 x 25 ml), náplň 
250 ml (2 x 125 ml), náplň 
620 ml (2 x 310ml)

64

Terophon 112 DB sud 250 kg 85

Terophon 123 WF sud 250 kg 85

Terostat 276 na požiadanie 78

Terostat 276 Alu na požiadanie 80

Terostat 301 na požiadanie 79

Terostat 3631 FR na požiadanie 80

Terostat 4006 na požiadanie 80

Terostat 58 310 ml, 20 kg 70

Terostat 63 310 ml, 570 ml 70

Terostat 6813 na požiadanie 79

Terostat 81 na požiadanie 78

Terostat 8596 náplň 310 ml, súprava 66

Terostat 8597 HMLC
náplň 200 ml, náplň 310 ml, fólia 
400 ml, 
fólia 570 ml

63

Terostat 8599 HMLC náplň 310 ml, súprava 66

Terostat 8630 2C HMLC náplň 310 ml, súprava 64

Terostat 9096 PL náplň 310 ml, súprava 66

Terostat 9097 PL HMLC náplň 310 ml, súprava 66

Terostat IX na požiadanie 79

Terostat MS 510 250 kg 72

Terostat MS 930 310 ml, 570 ml, 20 kg, 250 kg  72

Terostat MS 9302 310 ml 74

Terostat MS 931 310 ml 73

Terostat MS 935 310 ml, 570 ml, 25 kg, 292 kg 72

Terostat MS 9360 310 ml 74

Terostat MS 9380 310 ml, 25 kg 73

Terostat MS 939 310 ml, 570 ml, 25 kg 73

Terostat  MS 939 FR 310 ml 73

Terostat MS 9399 2 x 25 ml, 2 x 200 ml 73

Terostat VII na požiadanie 78

Názov produktu Veľkosť balenia Strana Názov produktu Veľkosť balenia Strana

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



140

Index

Produkt Strana Produkt Strana

Aplikačné zariadenia

Ručné aplikačné zariadenia

Pre 1-zložkové náplne 128

Pre 2-zložkové náplne 129

Ručné dávkovacie zariadenia 

Peristaltické dávkovacie zariadenia 130

Injekčné dávkovacie zariadenia 130

Príslušenstvo – Striekačky 130

Príslušenstvo – Ihly a trysky 131

Príslušenstvo – Dávkovacie ihly 131

Poloautomatické dávkovacie systémy 132

Ručné dávkovacie systémy

Systémy prispôsobené na mieru 133

Zariadenia pre vytvrdzovanie svetlom

Systémy pre vytvrdzovanie svetlom

Žiarovková technológia 134

Technológia LED 134

Bodové vytvrdzovacie systémy

Žiarovková technológia 135

Technológia LED 135

Príslušenstvo 135

www.loctite-henkel.sk

www.loctite-henkel.sk



2

Recept na účinné 
čistenie

Inovačná technológia na 
predúpravu povrchu a pre 
zlepšenie Vášho  
výrobného procesu

Vysokovýkonné technické  
lepidlá a tesniace materiály

Moderné riešenia pre 
pružné lepenie  
a utesňovanie

Henkel

Partner 

• Skúsení technickí a obchodní  
zástupcovia sú nepretržite k dispozícii

• Rozsiahla technická podpora a certifikované 
skúšobné metódy zabezpečujú tie najúčinnejšie 
a najspoľahlivejšie riešenia 

• Moderné školiace programy prispôsobené 
Vašim špecifickým potrebám Vám pomôžu stať 
sa odborníkmi

• Silná distribučná sieť prináša náš kompletný  
rad výrobkov do blízkosti Vašej prevádzky 
a zabezpečuje vysokú úroveň celosvetovej 
dostupnosti produktov 

• Identifikujte potenciálne úspory nákladov a 
zlepšenia procesov pre Vaše prevádzky

Ak chcete dnes vytvoriť pridanú hodnotu, vynikajúce portfólio produktov skrátka nestačí. Potrebujete partnera, 
ktorý rozumie Vášmu podnikaniu a Vašim produktom, ktorý vyvíja nové výrobné technológie, spolu s Vami optima-
lizuje Vaše procesy a navrhuje systémové riešenia šité na mieru. 

Partner, ktorý môže skutočne prispieť k dlhodobému vytváraniu hodnôt pre Vás: 
Spoločnosť Henkel – líder na svetovom trhu s lepidlami, tesniacimi materiálmi a produktami pre úpravu povrchov. 
Získajte prístup k nášmu jedinečnému a komplexnému portfóliu produktov, využite vo svoj prospech naše odborné 
znalosti a zabezpečte najvyššiu spoľahlivosť Vašich procesov. Divízia General Industry napĺňa špecifické potreby v 
priemysle a v oblasti údržby z jedného zdroja. 

Inovácia 

• Moderné riešenia pre zvýšenie Vašich inovač-
ných schopností

• Určujte nové štandardy v oblasti udržateľnosti, 
ochrany zdravia a bezpečnosti vo Vašich proce-
soch

• Vytvorte základňu pre vývoj nových  
príležitostí v oblasti dizajnu produktov

Poznámky
www.loctite-henkel.sk
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Údaje sú uvedené len ako referencia. Ak potrebujete pomoc a odporúčanie vzhľadom na špecifikácie týchto produktov, kontaktujte miestnu skupinu technickej 
podpory spoločnosti Henkel.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
General Industry
Záhradnícka 91 
SK - 820 09 Bratislava
Tel: 00421 2 502 46 404
Fax: 00421 2 502 46 405
www.loctite.sk

Výberový katalóg produktov
Priemyselné lepidlá, tesniace materiály  
a riešenia pre úpravu povrchov 
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