
NovinkaInformace pro objednávku v¥robk•

Ç. pr. Název produktu Vel. balení Obj. çíslo

248 Zaji‚†ovaç ‚roub• 9 g - blistr 38274

St®edn™ pevnostní 19 g - box* 38268

268 Zaji‚†ovaç ‚roub• 9 g - blistr 38281

Vysoce pevnostní 19 g - box* 38288

561 T™sn™ní závit• 19 g - blistr 38295

19 g - box* 38301

8060 Pasta proti zad®ení 20 g - blistr        37746 

s hliníkem 20 g - box* 37741

8065 C5-A® Pasta proti 20 g - blistr 37758   

zad®ení s m™dí 20 g - box* 37753

Podrobné informace o funkçních vlastnostech v¥robk• a pokyny pro jejich pouΩívání naleznete v p®íslu‚n¥ch

Technick¥ch listech nebo se obra†te na firmu Henkel Loctite.

Henkel ÇR spol. s r.o.
Skupina Loctite

U Pr•honu 10 

CZ-170 04 PRAHA 7

Tel. (00420) 220 101 401-2
Fax: (00420) 220 101 400
loctite@henkel.cz

www.loctite.com

*  P®epravní Box

Sejm™te uzáv™r

Zp•sob pouΩití

Pootoçte tak, aby
p®eçnívaly 3 mm

materiálu

Naneste materiál
úsporn™, aby se
zaplnil cel¥ závit

Po pouΩití tyçinku
op™t uzav®ete
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Tyçinky Loctite®

■ Nepropou‚tí, nestéká, nerozlévá se
■ Boxy s ná®adím, pracovní stoly a ruce uchová çisté
■ Rychl¥ a snadn¥ k naná‚ení
■ Tuhé provedení: skv™lé pro pouΩití nad hlavou

Loctite® 248
Vysoce úçinn¥ pro v‚echny

typy závitov¥ch spoj•.

Doporuçuje se v p®ípadech,

kde se vyΩaduje op™tovné

rozebírání - obráb™cí stroje a

lisy, çerpadla a kompresory,

upevñovací ‚rouby,

p®evodovky.

Loctite® 561
Doporuçuje se pro v‚echny

trubkové závity, kde je

vyΩadována demontáΩ.

Ideální pro ‚iroké pouΩití v

chemick¥ch procesech,

za®ízeních pro upravu vody,

automobilech.

Loctite® 268
Vysoce úçinn¥ pro v‚echny

typy závitov¥ch spoj•.

Doporuçuje se v p®ípadech,

kde se p®i údrΩb™ nevyΩaduje

op™tovné rozebírání - záv™sné

svorníky, upevñovací loΩe

motor• a çerpadel, ‚rouby víka

loΩiska a závrtné ‚rouby.

248
Zaji‚†ovaç ‚roub•

561
T™sn™ní závit•

8065
C5-A® Pasta proti zad®ení s m™dí

8060
Pasta proti zad®ení s hliníkem

Loctite® 8060
Pasta proti zad®ení na bázi

hliníku, pro ‚rouby, matice,

trubky, v¥m™níky tepla apod.

Typické pouΩití: spojení kola

s nábojem.

Loctite® 8065 C5-A®

Pasta proti zad®ení na bázi

m™di pro ‚rouby, matice,

trubky, v¥m™níky tepla apod.

Typická pouΩití: ‚rouby na

v¥fukovém potrubí a na

t®menech kotouçov¥ch brzd.

268
Zaji‚†ovaç ‚roub•

Jakou pot®ebujete aplikaci?

T™sn™ní kovov¥ch
trubkov¥ch závit•

Mazací a ochranné pasty proti zad®ení

aΩ do 980 ˚C aΩ do  900 ˚C

P®íklady pouΩití

Henkel Loctite Corporation, zakladatel anaerobní technologie nyní nabízí
ov™®enou kvalitu produkt• v polotuhém provedení jako tyçinku: 
dva zaji‚†ovaçe ‚roub•, t™sn™ní potrubí a dva produkty proti zad®ení.

Hrub¥ závit aΩ do 3"

Zaji‚†ování ‚roub•

Jakou pevnost poΩadujete?

St®edn™ pevnostní Vysoce pevnostní

¸e‚ení

Rozm™r ‚roubu Rozm™r ‚roubu Lepen¥ podklad Barva Barva
aΩ do M 50 aΩ do M 50 kov m™d™ná ‚edá

DosaΩení funkçní pevnosti DosaΩení funkçní pevnosti OkamΩité nízkotlaké ut™sn™ní Pevné mazivo Pevné mazivo
6 hodin 24 hodin ano m™∂ a grafit hliník a grafit

Moment odtrΩení na ‚roubu M 10 Moment odtrΩení na ‚roubu M 10 Povolovací síla T®ída N.L.G.I. T®ída N.L.G.I.
19 Nm 25 Nm malá 1 0

Dlouhodobá teplotní odolnost Dlouhodobá teplotní odolnost Dlouhodobá teplotní odolnost Teplotní rozmezí Teplotní rozmezí
+ 150 ˚C + 150 ˚C + 150 ˚C - 30 aΩ + 980 ˚C - 30 aΩ + 900 ˚C

Velikost balení Velikost balení Velikost balení Velikost balení Velikost balení
9, 19 g tyçinka 9, 19 g tyçinka 19 g tyçinka 20 g tyçinka 20 g tyçinka
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