
Utrzymanie i 
konserwacja 
urzådzeñ 
mechanicznych
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Przy pomocy niniejszego przewodnika z łatwością wybierzesz
najlepszy produkt Loctite®, który z łatwością rozwiąże problemy
inżyniera tak w produkcji i utrzymaniu ruchu.

Poszukiwanie (nawigację) rozpocząć możesz z kilku różnych
punktów startowych.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, należy rozpocząć 
poszukiwanie od kilku niezależnych punktów:

■ Rodzaj problemu

■ Kategorie produktów Loctite® z portfela Henkel

■ Lista produktów zawierajåca numery katalogowe niezb™dne 

przy sk¬adaniu zamówienia

Aby uzyskaç wi™cej informacji o naszych produktach wystarczy 

odwiedziç stron™ internetowå Loctite® pod adresem 

www.loctite.com. O ka¿dej porze dnia i nocy znajdziecie tam 

wyczerpujåce dane o wszystkich naszych produktach, równie¿

tych opisanych w poradniku. Uzyskacie tam dost™p do naszych 

najnowszych publikacji i zastosowañ produktów Loctite®

w rozwiåzywaniu problemów ró¿nych dzia¬ów przemys¬u w tym 

motoryzacyjnego, elektronicznego oraz w utrzymaniu ruchu.

W¬a‚ciwy wybór

Aby uzyskaç dodatkowe 
informacje odwiedΩ naszå 
stron™ internetowå

www.loctite.pl
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W czym tkwi problem?

Zabezpieczanie 
z¬åczy gwintowych

Uszczelnianie 
z¬åczy rurowych i gwintów

Uszczelnianie 
z¬åczy ko¬nierzowych

Mocowanie 
cz™‚ci wspó¬osiowych

Klejenie 
b¬yskawiczne

Klejenie strukturalne

Uszczelnianie i klejenie 
elastyczne

Smarowanie

Zabezpieczanie powierzchni 
i ochrona przeciwkorozyjna

Naprawa skrzyñ biegów i pomp

Tworzywa naprawcze 
z domieszkå metali

Tworzywa odporne na zu¿ycie

Czyszczenie

Przygotowanie powierzchni 
Aktywatory i Primery

Produkty do napraw 
doraΩnych

Sprz™t i wyposa¿enie

Wykaz produktów 
i informacja dotyczåca 
zamawiania

Tablice miar i wag

Utrzymanie ruchu – warsztaty
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? Przecieki z¬åczy gwinto-
wych, instalacji hydraulicz-
nych, powietrznych, olejo-
wych, cieczy ch¬odniczych 

? Zatory spowodowane 
odpadami ta‚my, 
konopi/pasty

? Potrzeba zabezpieczenia 
i uszczelnienia zaworów, 
manometrów i armatury 
w ¿ådanej pozycji

Zaj¿yj równie¿ do:
Produkty do napraw 
doraΩnych, strona 39

Instalacje rurowe

W czym tkwi problem?

? Odkr™cajåce si™ ‚ruby, 
nakr™tki i inne cz™‚ci 
gwintowane

? Potrzeba zabezpieczania 
gwintów przed korozjå 
i zapiekaniem

Zabezpieczanie 
gwintów

Uszczelnianie 
gwintów

Uszczelnianie
powierzchni

“ruby, nakr™tki,
cz™‚ci gwintowane

? Przecieki w skr™canych 
po¬åczeniach ko¬nierzowych 

? Korozja cierna lub 
uszkodzone ‚ruby 

? Poluzowane ‚ruby 
i uszczelki

Przecieki z¬åczy
ko¬nierzowych

Strona 10 Strona 12 Strona 14
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? Natychmiastowe ¬åczenie
ró¿nych materia¬ów  

? Tymczasowe klejenie cz™‚ci
podczas pozycjonowania lub
naprawy 

? Ponowne u¿ycie 
uszkodzonych cz™‚ci

? Konieczne zwi™kszenie 
wytrzyma¬o‚ci

? Uproszczenie technologii
monta¿u

Klejenie 
ma¬ych cz™‚ci

Strona 18

Mocowanie Klejenie 
b¬yskawiczne

? Obluzowane ¬o¿yska, tuleje, 
osie lub zdeformowane cz™‚ci 
cylindryczne 

? Zapobieganie ponownemu 
wyst™powaniu korozji ciernej 
i zu¿yciu z¬åczy wspó¬osiowych

? Konieczne zwi™kszenie 
wytrzyma¬o‚ci

? Uproszczenie technologii
monta¿u

}o¿yska, tuleje, osie, 
cz™‚ci cylindryczne 

Strona 16 Strona 20

Klejenie 
strukturalne

? Wysokowytrzyma¬e i trwa¬e
z¬åcza pomi™dzy ró¿nymi
materia¬ami

? Zaståpienie spawania / 
nitowania odpornym na koro-
zj™ i redukujåcym napr™¿enia 
z¬åczem

Klejenie 
du¿ych elementów
strukturalnych
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? Z¬åcze odporne na obciå¿enia 
udarowe i wibracje

? Zachowujåce trwa¬å elastycz-
no‚ç klejenie ró¿nych 
materia¬ów

? Z¬åcza z szerokimi szczelina-
mi lub nara¿one na dzia¬anie 
wysokich temperatur 

Elastyczne klejenie
cz™‚ci

Strona 22 Strona 24 Strona 30

SmarowanieUszczelnianie 
i klejenie elastyczne

Zabezpieczanie
powierzchni i ochro-
na przeciwkorozyjna

W czym tkwi problem?

? Potrzeba przeciwdzia¬ania
zu¿yciu i zacieraniu 
spowodowanym tarciem 
podczas monta¿u

? Zwi™kszenie odporno‚ci na 
dzia¬anie wysokich temperatur, 
trudne warunki u¿ytkowania 
i korozj™

Smarowanie

? Ochrona przed korozjå po
monta¿u lub podczas 
przechowywania

? Ochrona przed korozjå 
elektrochemicznå

? Ochrona spawów w wysokich
temperaturach

Korodujåce 
cz™‚ci
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Strona 36

CzyszczenieTworzywa naprawcze 
z domieszkå metali

Zabezpieczanie 
przed zu¿yciem

Strona 32 Strona 34

? Odbudowa, odnowa, naprawa 
cz™‚ci metalowych i ich 
po¬åczeñ 

? Wykonanie odlewów, form
i uchwytów

Zaj¿yj równie¿ do:
Produkty do napraw 
doraΩnych, strona 39

Zu¿yte 
i uszkodzone cz™‚ci

Zu¿ycie w czasie 
pracy

? Naprawa lub ochrona przed 
erozjå, zatarciem cz™‚ci 
ruchomych, zu¿yciem i koro-
zjå korpusów pomp, zsypni, 
cyklonów, itp.

? Ochrona przed kawitacjå

? Czyszczenie cz™‚ci przed 
u¿yciem klejów/uszczelniaczy

? Usuwanie utwardzonych 
klejów, uszczelnieñ i innych 
zanieczyszczeñ bez 
mechanicznego niszczenia 
powierzchni

? Bezpieczne czyszczenie 
z¬åczy elektrycznych

? Czyszczenie råk z plam po 
atramencie, farbach, ¿ywicach 
i innych trudnych do usuni™cia 
zabrudzeñ - bez u¿ycia wody 

Czyszczenie cz™‚ci 
i zabrudzonych råk
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Strona 38 Strona 39

? Uzupe¬nianie du¿ych ubytków, 
wyg¬adzanie nierównych 
spawów, naprawa drobnych 
uszkodzeñ elementów 
niekonstrukcyjnych

? Wykonanie nowego O-ringu 

? DoraΩne tamowanie 
przeciekøw i uszczelnianie 
p™kni™tych lub przeciekajåcych
rur 

Naprawy doraΩne

Strona 40

W czym tkwi problem?

? Powolne utwardzanie 
klejów/uszczelniaczy na 
cz™‚ciach zaolejonych, 
zanieczyszczonych, 
chemicznie oboj™tnych 
lub pasywnych

? Praca w niskich 
temperaturach 

? S¬aba przyczepno‚ç 
do pod¬o¿a 

Powolne
utwardzanie
klejów/uszczelniaczy

? Zapobieganie kosztownym 
uszkodzeniom

? Zwiększenie niezawodności 
i wytrzymałości

? Tworzenie uszczelki 
dowolnego kształtu i 
rozmiaru

? Zapobieganie zużyciu i 
korozji

Naprawa skrzyń
biegów i pomp

Przygotowanie 
powierzchni 

aktywatory i podk¬ady

Naprawa skrzyń
biegów i pomp

Produkty do 
doraΩnych napraw
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Dozowanie 
i utwardzanie klejów 
i uszczelniaczy

Strona 42 Strona 44 Strona 45

? Nanoszenie produktów 
o wysokich i niskich
lepko‚ciach w sposób 
¬atwy, czysty, dok¬adny i eko-
nomiczny

Potrzebujesz certyfikatu
NSF sprawdΩ rozdzia¬y:

• Zabezpieczanie z¬åczy 
gwintowych

• Uszczelnianie z¬åczy 
rurowych i gwintów

• Uszczelnianie z¬åczy 
ko¬nierzowych

• Mocowanie cz™‚ci
wspó¬osiowych

• Klejenie b¬yskawiczne
• Klejenie strukturalne
• Smarowanie – oleje 

i suche pow¬oki smarne
• Smarowanie – smary
• Smarowanie – 

zapobieganie zatarciom

Produkty 
posiadajåce 
certyfikat NSF

Wielkości opakowań 
i numery zamówień

NSF jest jednå z najbar-
dziej znanych i uznawa-
nych niezale¿nych orga-
nizacji certyfikacyjnych 
na ‚wiecie badajåcych 
czysto‚ç ¿ywno‚ci, wody, 
powietrza i ‚rodowiska.
Wi™cej informacji 
uzyskasz na stronie 
internetowej
www.nsf.com

? Redukcja ilości rutynowych
zadań utrzymania ruchu 
i niepotrzebnych napraw

? Skrócenie standardowych 
i rozszerzonych czasów
napraw

? Zwiększenie bezpieczeństwa,
poprzez wyeliminowanie
ryzyka odniesienia urazów

? Obniżenie kosztów usuwania,
materiałów i czasów czyszc-
zenia

Najlepsza Praktyka

Sprz™t 
i wyposa¿enie

Informacje dotyczące
zamawiania 
produktów

Utrzymanie ruchu -
warsztaty
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222290

Rozmiar gwintu do rozmiaru M 6 do rozmiaru M 36

Wytrzyma¬o‚ç ‚rednia/wysoka niska

Czas uzyskania pe¬nej wytrzyma¬o‚ci 1 3 godz. 6 godz.

Moment zerwania dla ‚ruby M10 10 Nm 6 Nm

Max. Temperatura pracy +150 °C +150 °C

Opakowania 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml

Loctite® 222 
Skuteczny w z¬åczach gwinto-
wych ze wszystkich rodzajów
metali. Chroni przed poluzo-
waniem spowodowanym 
drganiami cz™‚ci takich jak,
‚ruby mocujåce pomp, silników,
skrzyñ biegów i pras. Zalecany
do stosowania w przypadkach,
kiedy urzådzenia w czasie
przeglådu så rozkr™cane przy
u¿yciu narz™dzi r™cznych i gdy
cz™‚ci så zaolejone.
P1 NSF Reg. No.: 123000
ANSI/NSF Standard 61
Atest PZH

Przyk¬ady zastosowañ

1 W temperaturze 22 °C

Niska

■ Odporne na drgania
■ Jednosk¬adnikowe – czyste i ¬atwe w u¿yciu
■ Mo¿liwo‚ç stosowania do ró¿nych rozmiarów gwintów – obni¿ajå koszty 

magazynowania
■ Uszczelniajå gwinty w otworach przelotowych

Porady:

■ Przed klejeniem nale¿y oczy‚ciç cz™‚ci za pomocå Loctite® 7063

■ Przy zabezpieczaniu gwintów w temperaturze poni¿ej 5 °C 

zastosuj najpierw aktywator Loctite® 7240

■ Je¿eli zabezpieczane gwinty by¬y wcze‚niej przemywane w roztworach

wodnych lub ch¬odzåco-smarujåcych pozostawiajåcych warstw™ ochronnå

na powierzchni, nale¿y wyp¬ukaç je w goråcej wodzie

■ Je¿eli jeden z elementów wykonany jest z tworzywa sztucznego, sprawdΩ 

informacje na stronach 18 i 19 dotyczåce klejenia b¬yskawicznego

Loctite® 290
Zalecany do zabezpieczania
uprzednio zmontowanych
po¬åczeñ np. ‚rub w przyrzå-
dach, w z¬åczach elektrycznych
i ‚rub nastawczych.
Atest PZH

Penetrujåcy 

Tak 

Zabezpieczanie gwintów – 
Zabezpieczanie po¬åczeñ gwintowanych

Wybór

Czy cz™‚ci så ju¿ skr™cone?
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243 2701 268248

do rozmiaru M 36 do rozmiaru M 50 do rozmiaru M 20 do rozmiaru M 50

‚rednia ‚rednia wysoka wysoka 

2 godz. 6 godz. 6 godz. 24 godz.

20 Nm 19 Nm 38 Nm 25 Nm

+150 °C +150 °C +150 °C +150 °C

10 ml, 50 ml, 250 ml 9 g, 19 g sztyft 10 ml, 50 ml, 250 ml 9 g, 19 g sztyft

Loctite® 243 
Skuteczny w z¬åczach gwinto-
wych ze wszystkich rodzajów
metali. Chroni przed poluzo-
waniem spowodowanym 
drganiami cz™‚ci takich jak,
‚ruby mocujåce pomp, silników,
skrzyñ biegów i pras. Zalecany
do stosowania w przypadkach,
kiedy urzådzenia w czasie
przeglådu så rozkr™cane przy
u¿yciu narz™dzi r™cznych i gdy
cz™‚ci så zaolejone.
P1 NSF Reg. No.: 123000
ANSI/NSF Standard 61
Atest PZH

P¬yn

Wysoka

Loctite® 248
Wygodny w użyciu, nie spływa.
Zalecany w przypadkach, gdy
dostęp do złączy jest 
utrudniony – w pozycjach sufi-
towych, elementach dostęp-
nych od dołu urządzenia, które
nie mogą być łatwo zdemon-
towane i ustawione w innej
pozycji. Skuteczny na wszyst-
kich typach metalowych złączy
gwintowych. Zalecany w apli-
kacjach gdzie wymagany jest
okresowy demontaż w narzę-
dziach mechanicznych, pra-
sach, sprężarkach, skrzyniach
biegów i do rur mocujących.
Spełnia wymagania norm
ANSI/NSF Standard 61

Loctite® 2701 
(ulepszony Loctite® 270)
Stosowany do wszystkich
z¬åczy metalowych (¬åcznie 
ze stalå nierdzewnå i stalå 
zabezpieczonå pow¬okå
ochronnå np. cynkowå), które
nie så rozkr™cane w czasie
przeglådu. 
Zalecany do sta¬ych po¬åczeñ
‚rubami dwustronnymi w
blokach silników i obudowach
pomp.
Atest PZH tylko 
Loctite® 270

Loctite® 268
Wygodny w u¿yciu, nie sp¬ywa.
Zalecany w przypadkach, gdy
dost™p do z¬åczy jest utrudniony
– w pozycjach sufitowych, 
elementach dost™pnych od
do¬u urzådzenia, które nie
mogå byç ¬atwo zdemontowane
i ustawione w innej pozycji. 
Skuteczny na wszystkich 
typach metalowych z¬åczy
gwintowych. Zalecany do apli-
kacji gdzie nie jest wymagany
demonta¿ podczas przeglådów
okresowych – ‚ruby uk¬adu 
zawieszenia, ‚ruby mocujåce
przek¬adni i pomp, ‚ruby i
szpilki obudów ¬o¿ysk.

Nie 

Jaka jest ¿ådana wytrzyma¬o‚ç po¬åczenia?

P¬yn Pó¬sta¬yPó¬sta¬y

“rednia

(ulepszony 270)
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55 5331

Opis Niç Utwardzajåcy si™ ¿el

Maksymalna ‚rednica gwintu testowane do 4" 3"

Odporno‚ç na temperatur™ +130 °C +150 °C

Si¬a demonta¿u niska niska 

Rodzaj uszczelnianych cz™‚ci metalowe, plastikowe 
lubkombinacja obydwu

metalowe, plastikowe 
lubkombinacja obydwu

Natychmiastowa szczelno‚ç instalacji niskoci‚nieniowych tak tak

Opakowania 50 m, 150 m nici 100 ml

Uszczelnianie gwintów
Uszczelnianie elementów gwintowanych

Loctite® 5331
Zalecany do plastikowych lub
metalowo plastikowych złączy
gwintowych z gorącą lub zimną
wodą, np. w plastikowych
instalacjach hydraulicznych, w
przemyśle i rolnictwie lub w
systemach odwadniających.
Znajduje się na liście środków
WRC mogących wchodzić 
w kontakt z wodą przezna-
czoną do picia do temperatury
85 °C.
Atest P1 Nr 123620
IGNIG 2466/GU-2/98 

Czy uszczelniane cz™‚ci så metalowe czy plastikowe?

1 Nie dotyczy produktów 5331/55

Porady:
■ Przed uszczelnianiem oczy‚ciç cz™‚ci za pomocå 

Loctite® 7063
■ Przy u¿yciu uszczelniaczy (Loctite® 542, 577, 572 lub 561) w

temperaturze ni¿szej ni¿ 5 °C, zastosuj najpierw Loctite® 7240
(aktywator)

■ Je¿eli uszczelniane gwinty by¬y wcze‚niej przemywane 
w roztworach czyszczåcych lub ch¬odzåco-smarujåcych 
zawierajåcych azotany, nale¿y wyp¬ukaç je w goråcej 
wodzie1

Loctite® 55
Mo¿e byç bezpiecznie stoso-
wany do metalowych i plasti-
kowych z¬åczy gwintowych.
Woda pitna: produkt znajduje
si™ na li‚cie ‚rodków WRC
mogåcych mieç kontakt z wodå
przeznaczonå do picia do tem-
peratury 85 °C, spe¬nia wymogi
normy BS 6920 oraz zalecenia
KTW dla ciep¬ej i zimnej wody.
Gaz i woda: spe¬nia wymogi
niemieckiej normy DVGW (No.
DV-5142AU0166) oraz normy
DIN 30660. Testowany zgodnie
z EN751-2 Klasa Arp. 
Zgodny z ANSI/NSF 
Standard 61
Atest PZH Certyfikat INIG

Przyk¬ady zastosowañ

}åczenie nie gwintowanych z¬åczek plastikowych

Czy wymagana jest regulacja po zakoñczeniu monta¿u?

Tak

Niç Uszczelniacz w p¬ynie

■ Zast™puje konopie, ta‚my i pasty
■ P¬ynne uszczelniacze zapewniajå 100% przyleganie powierzchni gwintów
■ P¬ynne uszczelniacze nie sp¬ywajå, nie kurczå si™ a ich nadmiar nie blokuje 

uszczelnianych systemów (równie¿ filtrów)
■ Gwarantuje mo¿liwo‚ç roz¬åczenia uszczelnionych elementów przy u¿yciu 

zwyk¬ych narz™dzi

Nie

Wybór
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561

Utwardzajåcy si™ ¿el Utwardzajåcy si™ ¿el Utwardzajåcy si™ ¿el Utwardzajåcy si™ produkt pó¬sta¬y

3/4" 3" 3" 3"

+150 °C +150 °C +150 °C +150 °C

‚rednia ‚rednia ‚rednia niska

metal metal metal metal 

nie tak tak tak

10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 19 g sztyft

572577

Loctite® 577
Zalecany do wszelkich metalo-
wych z¬åczy grubozwojnych.
Odpowiedni do szybkiego sto-
sowania w niskich temperatu-
rach, np. naprawy instalacji
zewn™trznych. Produkt spe¬nia
wymogi niemieckiej normy
DVGW (Nr 96.04e125). Testo-
wany zgodnie z EN751-1.
Spe¬nia wymogi normy BS
6956 Typ B do uszczelniania
przewodów gazowych. Znajdu-
je si™ na li‚cie ‚rodków WRC
mogåcych mieç kontakt z wodå
przeznaczonå do picia.
Atest P1 NSF Nr 123001
Certyfikat INIG
Certyfikat WRC  0302507

Loctite® 572
Zalecany do wszelkich metalo-
wych z¬åczy grubozwojnych,
gdzie wymagany jest d¬ugi
czas utwardzania niezb™dny
do dopasowania zaworów
i cz™‚ci. Spe¬nia wymogi 
normy BS 6956 Typ B do
uszczelniania przewodów 
gazowych.
Certyfikat INIG

Loctite® 561
Wygodny w użyciu, nie spływa.
Zalecany do metalowych złączy
grubozwojnych, gdzie wyma-
gany jest okresowy demontaż.
Idealny do stosowania w wielu
gałęziach przemysłu włącznie 
z przemysłem chemicznym,
uzdatniania wody i motoryza-
cyjnym.
Spełnia wymagania norm
ANSI/NSF Standard 61

Loctite® 542
Zalecany do złączy drobnoz-
wojnych z gładkim gwintem w
instalacjach hydraulicznych,
pneumatycznych i złączy o
małej średnicy. 
Produkt spełnia wymogi
niemieckiej normy DVGW (Nr
96.02e125). Testowany zgodnie
zEN751-1. Spełnia wymogi
normy BS6956 Typ A do
uszczelniania przewodów
gazowych.
Certyfikat INIG

Rury do R3/4 z gwintem
drobnozwojnym

Rury do R3/4 z gwintem grubozwojnym

Pó¬sta¬y

542
(do z¬åczy hydraulicznych

i pneumatycznych) (Wolno utwardzalny)(Ogólnego stosowania)

Cz™‚ci metalowe

Czy gwinty så drobne czy grubozwojne?
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5745203 534 548

Typ uszczelki Formowana w miejscu Do użycia z gotową
uszczelką Formowana w miejscu Formowana w miejscu

Typ ko¬nierza sztywny Sztywny lub Elastyczny sztywny sztywny 

Metoda utwardzania anaerobowa anaerobowa anaerobowa anaerobowa 

Czas uzyskania suchego dotyku nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Max. odporno‚ç na temperatur™ 150 °C 150 °C 150 °C 150 °C

Szybko‚ç uszczelniania doskona¬a doskona¬a doskona¬a doskona¬a 

Odporno‚ç na dzia¬anie oleju doskona¬a dobra dobra doskona¬a 

Odporno‚ç na dzia¬anie wody/glikolu ‚rednia dobra dobra doskona¬a 

Opakowania 50 ml, 
300 ml kartusz

9 g, 19 g sztyft 9 g, 18 g sztyft 50 ml, 250 ml tuba

Uszczelnianie –
Uszczelnianie ko¬nierzy

Czy chcesz u¿yç istniejåcå uszczelk™?

■ Bez osiadania – kontrola tolerancji, brak konieczno‚ci dociågania
■ Wype¬nia wszystkie ubytki – pozwala na mniej dok¬adne wykoñczenie 

uszczelnianych ko¬nierzy
■ Cz™‚ci mogå byç ¬atwo roz¬åczone nawet po d¬ugim okresie u¿ytkowania
■ Po ca¬kowitym utwardzeniu uszczelnienie odporne na wysokie ci‚nienia

Tak

Doszczelnianie 
istniejåcych
uszczelek

metalowych

Pozycjonowanie 
gotowych
uszczelek

Przyk¬ady 
zastosowañ

Cz™‚ci metalowe

Loctite® 5203 
Zalecany do doszczel-
niania i ponownego
u¿ycia istniejåcych 
uszczelek metalowych
oraz do bezpo‚redniego
uszczelniania ¬atwo 
demontowalnych
ko¬nierzy metalowych.
Tworzy uszczelnienie
¬atwe do roz¬åczenia.
Atest PZH

Loctite® 534
Pozycjonowanie 
Gotowych Uszczelek
Klej/uszczelniacz do 
utrzymywania w mie-
jscu gotowej uszczelki
podczas montażu. 
Może być zastosowany
do uszczelek gumowych,
korkowych, papierowych
i metalowych.

Loctite® 548
Zalecany do wszyst-
kich typów sztywnych
kołnierzy metalowych,
stalowych i alumin-
iowych.

Loctite® 574
Zalecany do sztywnych 
powierzchni metalowych
np., odlewów ¿eliwnych,
obudów pomp, itp.
Atest PZH

Porady:
■ Je¿eli na uszczelnianych 

cz™‚ciach så pozosta¬o‚ci 
starej uszczelki, usuñ je z 
pomocå Locite® 7200 

■ Wszystkie cz™‚ci przed usz-
czelnieniem muszå byç czy
ste i suche -u¿yj Loctite® 7063

■ Produkty anaerobowe 
utwardzajå si™ pomi™dzy 
metalowymi cz™‚ciami bez 
dost™pu powietrza

■ Aby przyspieszyç utwardza-
nie w niskich temperaturach 
nale¿y u¿yç aktywatora 
Loctite® 7240 

Wybór

Półstały ŻelPasta Półstały
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518 5699510 5910

Formowana w miejscu Formowana w miejscu Formowana w miejscu Formowana w miejscu

sztywny sztywny elastyczny elastyczny

anaerobowa anaerobowa wilgoç wilgoç 

nie dotyczy nie dotyczy 20 min. 10 min.

150 °C 200 °C 200 °C 200 °C

doskona¬a doskona¬a doskona¬a doskona¬a 

doskona¬a doskona¬a doskona¬a dobra

doskona¬a doskona¬a ‚rednia doskona¬a 

65 ml, 300 ml 
kartusz

50ml,160ml,
250ml kartusz

300 ml kartusz 300 ml kartusz

Wi™ksza ni¿ 0.25 mm

Cz™‚ci plastikowe 
lub z¬åcza plastik/metal

Nie 

do 0.25 mm

Cz™‚ci metalowe

Loctite® 518 
Zalecany do uszczel-
niania sztywnych ko¬-
nierzy ¿eliwnych, sta-
lowych i aluminiowych.
Atest P1 NSF Nr
123758
Atest PZH

Loctite® 510 
Uszczelnianie 
sztywnych ko¬nierzy
Zalecany do stosowa-
nia w wysokich tempe-
raturach i w miejscach
gdzie wymagana jest
odporno‚çna dzia¬anie
czynników chemicznych.
Atest P1 NSF Nr
123007
Atest PZH

Loctite® 5910
Zast™puje korkowe, 
papierowe i metalowe
uszczelki. Zalecany
w miejscach wyst™po-
wania silnych drgañ 
lub odkszta¬ceñ. 
Mo¿e byç równie¿ sto-
sowany do cz™‚ci pla-
stikowych.

Loctite® 5699 
Zalecany do uszczelnia-
nia wszystkich rodzajów
ko¬nierzy, równie¿ wyt¬o-
czek metalowych, tam
gdzie wymagana jest 
odporno‚ç na dzia¬anie
wody i glikolu.
Atest P1 NSF Nr
122998

Pasta Pasta Pasta Pasta 

Jaka szczelin™ musi wype¬niç uszczelniacz?
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660 641

Wymagana wytrzyma¬o‚ç wysoka ‚rednia

Czas ustalania1 20 min. 30 min.

Luz na ‚rednicy do 0.5 mm do 0.1mm

Max. odporno‚ç na temperatur™ 150 °C 150 °C

Opakowania 50 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 

Mocowanie –
Zabezpieczenie po¬åczeñ cylindrycznych
■ Produkty o wysokiej i ‚redniej wytrzyma¬o‚ci – mogå przenosiç wysokie 

obciå¿enia oraz zapobiegajå korozji ciernej
■ Wype¬niajå ubytki – zabezpieczajå przed korozjå
■ Pozwalajå na wi™kszå tolerancj™ pasowania elementów
■ Ca¬kowita 100% powierzchnia styku – równomiernie przenoszå obciå¿enia

i napr™¿enia

Loctite® 660 
(u¿ywaç z aktywatorem 7240)
Stosowany do naprawy zu¿ytych
wspó¬osiowych elementów, bez
konieczno‚ci dodatkowej obróbki;
pozwala na ponowne wykorzysta-
nie wybitych ¬o¿ysk, tulei, gniazd, 
sto¿ków, wielowypustów, klinów
itp.
Atest P1 NSF Nr 123704
Atest PZH

Loctite® 641
Zalecany do cz™‚ci wymagajå-
cych przysz¬ego demonta¿u, np. 
¬o¿ysk mocowanych na osiach 
i w gniazdach.
Atest PZH

Tak 
(szczeliny do 0.5 mm)

1 w temperaturze pokojowej dla stalowych z¬åczy

Porady:
■ Wszystkie cz™‚ci przed mocowaniem musza byç czyste 

i suche – u¿yj Loctite® 7063
■ Je‚li ‚rodek mocujåcy b™dzie stosowany w temperaturze

ni¿szej ni¿ 5°C, u¿yj najpierw Loctite® 7240 lub 7649 
(aktywator)

■ Je¿eli mocowane cz™‚ci by¬y wcze‚niej przemywane 
w roztworach czyszczåcych lub ch¬odzåco smarujåcych 
zawierajåcych azotany, nale¿y wyp¬ukaç je w goråcej 
wodzie

■ Produkt mo¿e byç u¿yty do zwi™kszenia wytrzyma¬o‚ci 
dotychczasowego rozwiåzania konstrukcyjnego

Tak

Czy cz™‚ci så bardzo zu¿yte?

Przyk¬ady zastosowañ

Wybór 
(z aktywatorem 7240)

Płyn
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648 638 603 668

‚rednia wysoka wysoka wysoka 

30 min. 5 min. 8 min. 8 min.

do 0.15 mm do 0.15 mm do 0.25 mm do 0.1mm

150 °C 175 °C 150 °C 150 °C

9 g, 19 g sztyft 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 

Loctite® 648
Zalecany do mocowañ ¬o¿ysk pa-
sowanych na wcisk lub z luzem, 
tam gdzie wymagana jest odpor-
no‚ç na wysokie temperatury, 
np. przy osadzaniu tulei, ¬o¿ysk, 
pier‚cieni uszczelniajåcych, 
wentylatorów i prowadnic.
Atest PZH

Loctite® 603
(ulepszony Loctite® 601)
S¬u¿y do mocowanych ciasno 
pasowanych cz™‚ci cylindrycznych
(szczelina do 0.1 mm) oraz
w miejscach gdzie niemo¿liwe jest 
dok¬adne oczyszczenie cz™‚ci ze 
smaru. Produkt zosta¬ sprawdzony
i zatwierdzony do osadzania 
¬o¿ysk.
Atest P1 NSF Nr 123003
Atest PZH

Loctite® 638
Cechuje się bardzo dobrą odpor-
nością na osiowe i promieniowe
obciążenia. Zalecane do moco-
wania wałów, przekładni zębatych,
kół pasowych i im podobnych
części cylindrycznych. Atest KTW
dla ciepłej i zimnej wody.
Certyfikat WRC 9909511
Atest PZH

Loctite® 668 
Sztyft średniej wytrzymałości do
montażu części współosiowych
Wygodny w użyciu. Zalecany 
w przypadkach, gdy dostęp do
złączy jest utrudniony – w pozyc-
jach sufitowych, elementach,
które nie mogą być łatwo usta-
wione w innej pozycji. Zalecany
do wszystkich typów mocowań
współosiowych wymagających
średniej wytrzymałości.
Atest PZH

Nie (szczeliny do 0.25 mm)

Czy cz™‚ci b™då demontowane 
w czasie póΩniejszych przeglådów? np. ¬o¿yska

do 0.1mmdo 0.25 mmPół-Stały

Nie 

Tak (do 175 °C)

Temperatura pracy powy¿ej 150 °C?

Nie 

Jak szeroka jest szczelina?

(udoskonalony 601)
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406 454 480

Temperatura pracy do 80 °C do 80 °C do 100 °C

Czas ustalania1 10 – 20 s 5 – 20 s 60 – 120 s

Lepko‚ç mPa.s 20 ¿el 300

Zalecany do plastik powierzchnie porowate metal, plastik

Opakowania 20 g, 500 g 10 g, 20 g, 300 g, 
300 g kartusz

20 g, 500 g

Klejenie b¬yskawiczne

Loctite® 454
≠el ogólnego stosowania 
do ¬åczenia metali, materia¬ów 
kompozytowych, drewna, korka, 
pianki, skóry, tektury, papieru, 
tynku i nieglazurowanej ceramiki. 
Zalecany do stosowania na 
pionowych lub sufitowych 
powierzchniach.
Atest P1 NSF Nr 123009

Loctite® 406
Natychmiast ¬åczy gumy
(tak¿e EPDM), cz™‚ci z plastiku
i elastomerów. Po zastosowaniu
podk¬adu poliolefinowego 
Loctite® 7239 ¬åczy trudno 
sklejalne tworzywa.
Polskie normy: Atest PZH

1 Na stali

Loctite® 480
Czarny klej o zwi™kszonej 
wytrzyma¬o‚ci do ¬åczenia metali
lub metali z gumå; u¿ywany 
szczególnie w miejscach
wyst™powania du¿ych si¬ 
oddzierajåcych i/lub uderzeñ.

■ }åczenie w kilka sekund
■ Bezbarwna spoina – estetyczny wyglåd
■ Wszechstronno‚ç – mo¿liwo‚ç klejenia ró¿nych materia¬ów
■ Wysoka wytrzyma¬o‚ç – cz™sto spoina jest mocniejsza ni¿ klejone materia¬y
■ Mo¿liwo‚ç klejenia ma¬ych cz™‚ci

Tak 

Czy jeden z nast™pujåcych warunków jest 

Jeden lub wi™cej warun-
ków jest spe¬nionych

Tak 

Czy chcesz skleiç trudno sklejalnå gum™ lub tworzywo?
np. polietylen, polipropylen, PTFE, TVP

Porady:
■ Aby zwiększyć skutecz-

ność klejenia materiałów
takich jak PE, PP, PTFE,
TVP, gum termoplastycz-
nych; przed klejeniem
Loctite®401, 406, 431,
454, 480 lub 4850 –
należy użyć podkładu
7239

■ Dla tworzyw trudno skle-
jalnych PE i PP, polecamy
Loctite®3030 Polyolefin
Bonder, strona 20

■ Aby zwiększyć szybkość
utwardzania klejów 
Loctite®401, 406, 431,
454 i 4850 – należy użyć
aktywator Loctite® 7458

Wybór
(with Primer 7239)

Przyk¬ady 
zastosowañ
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4314014850 4062

do 70 °C do 80 °C do 80 °C do 80 °C

5 – 20 s 3 – 20 s 5 – 20 s 5 – 20 s

400 2 110 1000

metal/tworzywo metal/tworzywo powierzchnie porowate powierzchnie porowate

20 g, 500 g 20 g, 500 g 3 g, 20 g, 50 g, 500 g 20 g, 500 g 

Loctite® 4062
Idealny do szybkiego ¬åczenia
cz™‚ci plastikowych, gumowych 
i metalowych. 

Loctite® 431
Szczególnie przydatny do ¬åcze-
nia porowatych lub ch¬onnych
materia¬ów takich jak: drewno, 
papier, skóra, korek i tkaniny.

Loctite® 401
Klej ogólnego stosowania do 
¬åczenia cz™‚ci z plastiku, gumy, 
metalu, kartonu i drewna.
Atest P1 NSF Nr 123011

Nie 

spe¬niony? Czy szczelina jest wi™ksza ni¿ 0.1 mm? Czy potrzebujesz kleju, który nie skapuje i nie sp¬ywa?

Nie

Loctite® 4850
B¬yskawiczny klej elastyczny
Szybko utwardzajåcy si™, 
przezroczysty klej o ‚redniej 
lepko‚ci. Specjalnie opracowany
do ¬åczenia i napraw materia¬ów
oraz elementów elastycznych.
Typowe zastosowania to: klejenie
materia¬ów u¿ywanych w produkcji
i naprawie uszczelek elastycznych,
mieszków ochronnych, a tak¿e
monta¿u g¬o‚ników.

Klejenie materia¬ów
elastycznych

Czy spoina ma byç wytrzyma¬a na uderzenia lub oddzieranie?

Nie 
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3421 A&B3030

Opis dwuskładnikowy akrylowy dwusk¬adnikowy epoksydowy dwusk¬adnikowy akrylowy (bez mieszania)

Proporcja mieszania obj™to‚ciowo 10:1 1:1 – 

Proporcja mieszania wagowo Nie dotyczy 100:90 –

Czas przydatno‚ci do na¬o¿enia 3 min. 180 min. –

Czas ustalania < 10 min. 240 min. 5 min.

Kolor Kremowy przejrzysty bursztynowy jasno-bursztynowy

Lepko‚ç 15 Pa.s 40 Pa.s 67.5 Pa.s

Temperatura pracy do 100 °C do 100 °C do 100 °C

Opakowania 35 ml podwójny kartusz 50 ml, 200 ml, 400 ml
podwójne kartusze;

1 kg puszka, 20 kg kube¬

18 ml, 50 ml zestaw,
315 ml kartusza

Klejenie konstrukcyjne
■ Klejenie ró¿norodnych materia¬ów takich jak drewno, metale, 

tródnosklejalne tworzywa sztuczne i szk¬o
■ Wytrzyma¬e i spr™¿yste spoiny
■ Wysoka wytrzyma¬o‚ç na ‚cinanie i rozrywanie

Loctite® Hysol® 3421 A&B 
jest dwusk¬adnikowym klejem
ogólnego przeznaczenia stoso-
wanym do klejenia du¿ych po-
wierzchni, które wymagajå 
d¬ugiego czasu przydatno‚ci do
na¬o¿enia. Idealny do klejenia
metali, tworzyw sztucznych i
innych materia¬ów nara¿onych
podczas eksploatacji na d¬ugo-
trwa¬e dzia¬anie wilgoci.

Jakiego produktu szukasz?

Loctite® 3030  
Jest stworzony z myślą o klejeniu
trudno sklejalnych materiałów,
takich jak HDPE, LDPE i PP.
Produkt cechuje się dobrą odpor-
nością na wiele chemikaliów,
pozwalając tym samym na kleje-
nie małych elementów, odznak,
wyświetlaczy, głośników, obu-
dów baterii, zbiorników na płyny 
i pojemników. Produkt zawiera
ziarenka szkła o grubości 0,25mm,
aby łatwiej było kontrolować
grubość spoiny.

Loctite® 330/7388 
MULTI-BOND® Zestaw 50 ml 
jest dwusk¬adnikowym, 
wzmocnionym klejem nie 
wymagajåcym mieszania, 
o dobrej odporno‚ci na 
uderzenia. Idealny do klejenia
ró¿norodnych materia¬ów
w¬åcznie z tworzywami 
sztucznymi takimi jak 
poliw™glany, PCW, tworzywa 
fenolowe i akrylowe.
Loctite® 330.
Atest P1 NSF Reg. No.: 123005 

Ogólnego stosowania     
Czy jeden z elementów
jest trudno sklejalnym

tworzywem, jak na
przykład HDPE, LDPE,

PP, czy poliolefina?

Porady:
■ Wszystkie cz™‚ci przed

klejeniem muszå byç
czyste i suche – u¿yj
Loctite® 7063

■ Je¿eli u¿ywasz wolno-
wiå¿åcych klejów doci‚nij 
i przytrzymaj ¬åczone
cz™‚ci

Wybór 330/7388
MULTI-BOND®

Przyk¬ady
zastosowañ
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3450 A&B 9466 A&B3430 A&B 9492 A&B

dwusk¬adnikowy epoksydowy dwusk¬adnikowy epoksydowy dwusk¬adnikowy epoksydowy dwusk¬adnikowy epoksydowy

1:1 1:1 2:1 2:1

100:100 100:105 100:50 100:50

4 min. 4 min. 60 min. 15 min.

12 min. 12 min. 180 min. 75 min.

ultra przezroczysty szary kremowy bia¬y

25 Pa.s 35 Pa.s 30 Pa.s 30 Pa.s

do 80 °C do 100 °C do 120 °C do 180 °C

24ml podwójna strzykaw-
ka: 50 ml, 200 ml podwój-
ne kartusze; 1 kg puszka

25 ml podwójna 
strzykawka

50 ml, 400 ml
podwójne kartusze

Loctite® Hysol® 9492 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem
epoksydowym odpornym na 
wysokie temperatury pracy, 
przeznaczonym do ró¿norodnych
aplikacji. Idealny do klejenia 
elementów elektronicznych i
matryc do kopiowania.

Loctite® Hysol® 3450 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem,
odpowiednim do wype¬niania
du¿ych szczelin i aplikacji pio-
nowych. Idealny do klejenia
i wype¬niania uszkodzonych 
elementów.

Loctite® Hysol® 9466 A&B
jest wzmocnionym, dwusk¬ad-
nikowym klejem epoksydowym
przydatnym do ró¿norodnych
aplikacji wymagajåcych d¬ugiego
czasu przydatno‚ci do na¬o¿enia
i wysokiej wytrzyma¬o‚ci wiåzania.
Idealny do klejenia ró¿norodnych
materia¬ów jak metale, ceramika
i wi™kszo‚çi tworzyw sztucznych.

Loctite® Hysol® 3430 A&B
jest dwusk¬adnikowym, pi™cio-
minutowym klejem epoksydowym
przeznaczonym do aplikacji, 
od których wymaga si™ idealnie
przezroczystej spoiny. 
Znakomicie nadaje si™ do 
klejenia szk¬a, paneli dekoracyj-
nych i wystawowych oraz do
ró¿norodnych napraw.

WysokotemperaturowyPi™ciominutowy Wzmocniony
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5145

Temperatura pracy do 200 °C

Czy mo¿na lakierowaç nie

Metoda utwardzania wilgoç

Czas tworzenia naskórka 70 min

Lepko‚ç pasta

Zalecany do elementy elektryczne

Kolory bezbarwny

Opakowania 40 ml , 300 ml

Uszczelnianie i klejenie 
elastyczne
■ Odporne na uderzenia i zginanie
■ Odporne na wyd¬u¿enia termiczne i wibracje
■ Doskonale wype¬niajå szczeliny
■ Szeroki zakres temperatury pracy
■ Dobra odporno‚ç na czynniki atmosferyczne

Loctite® 5145 
Elastyczny, nie powoduje ko-
rozji po¬åczeñ elektrycznych 
klej/uszczelniacz
Prawie bezzapachowy, neutralny 
produkt, który nie powoduje 
korozji elementów elektrycznych 
i elektronicznych.

Loctite® 5221/5225/5226 oraz Loctite® 5062/5063/5064/5065/5066/5068/5069 dostępne są teraz jako marka Teroson.
W celu otrzymania katalogu marki Teroson, prosimy o kontakt.

Czy uszczelniasz urzådzenia elektryczne?

Tak 

Wybør

Przyk¬ady zastosowañ
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5398

do 250 °C 350 °C do 350 °C

nie nie nie 

wilgoç wilgoç wilgoç 

5 min. 8 – 10 min. 5 min.

pasta p¬yn pasta 

szk¬o uszczelniania/
zalewania

uszczelek drzwiczek 
piekarnikøw i Ωrøde¬ ciep¬a

5366 – bezbarwny
5367 – bia¬y

5368 – czarny

czerwony czerwony 

310 ml 310 ml 310 ml

Loctite® 5399 
Klej/uszczelniacz elastyczny
w wysokich temperaturach 
Nadaje si™ do klejenia
i uszczelniania szk¬a, metalu
i ceramiki, w miejscach gdzie
temperatura mo¿e osiågnåç
350 oC, np. przewodach 
kominowych/kominach, 
piecach przemys¬owych,
sprz™cie elektrycznym i
systemach wentylacyjnych.

Loctite® 5366/5367/5368 
Produkt elastyczny
Tworzy elastycznå gum™. 
Zalecany do klejenia, 
uszczelniania i t¬umienia drgañ.
Nadaje si™ do szk¬a, metalu, 
ceramiki, kompozytów
i wi™kszo‚ci tworzyw 
sztucznych.

Nie 

Czy wymagana jest odporno‚ç na wysokie temperatury?

Tak

53995366

do 350 °Cdo 250 °C

Loctite® 5398
Klej/uszczelniacz elastyczny
Do kontaktu z produktami 
spo¿ywczymi
Zalecany do uszczelniania 
wymienników ciep¬a, 
podgrzewaczy wody, pieców
i innych urzådzeñ takich jak 
turbiny, pompy. 
Produkt mo¿e byç równie¿ 
stosowany do zabezpieczania
i izolacji skrzynek elektrycznych.
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8001 81928191

Postaç czarny kremowa pasta bezbarwny

Rodzaj oleju i dodatki MoS2 PTFE olej mineralny

Lepko‚ç – – 11 mm2/s

Zakres temperatur pracy -180 do +450 °C -180 do +260 °C -20 do +120 °C

Test obciå¿eniowy kulek – – 1800

Opakowania 400 ml aerozol 400 ml aerozol 400 ml aerozol

Smarowanie – Oleje i suche
pow¬oki smarne
■ Zapobiegajå zacieraniu i zapiekaniu si™ cz™‚ci w czasie monta¿u i pracy
■ Powstrzymujå korozj™ i utlenianie w ‚rodowisku agresywnym chemicznie

i termicznie
■ Penetrujå i uwalniajå skorodowane po¬åczenia
■ Zapobiegajå zu¿yciu i zgrzewaniu na zimno podczas monta¿u i eksploatacji

Sucha pow¬oka smarna                

Olej penetrujåcy o
niskiej lepko‚ci

Loctite® 8001
Olej mineralny – 
Spray – dopuszczony 
do przemys¬u
spo¿ywczego
Uniwersalny olej pene-
trujåcy. Produkt mo¿e
byç stosowany w prze-
my‚le spo¿ywczym, far-
maceutycznym i tekstyl-
nym.
Idealny do smarowania
gniazd zaworów, pier-
‚cieni, ¬añcuchów, za-
wiasów, no¿y tnåcych,
mechanizmów linii tran-
sportowych w przemy‚le
spo¿ywczym oraz 
maszyn do szycia.
Atest H1 NSF Nr:
122999

(do kontaktu z ¿ywno‚ciå)

Do stosowania 
w kontakcie 
z ¿ywno‚ciå

Loctite® 8192
Pow¬oka PTFE
Zatwierdzona do stoso-
wania w kontakcie 
z ¿ywno‚ciå. 
Spe¬nia wymogi 
CNERNA Guide 1992.
Idealna do ta‚m
przeno‚nikowych, 
prowadnic i krzywek.
Atest H2 NSF Nr:
122980

Ogólnego 
stosowania

Loctite® 8191
Przeciwcierna 
pow¬oka z MoS2

w aerozolu
B¬yskawicznie schnåca
pow¬oka zabezpieczajå-
ca powierzchnie przed
korozjå i korozjå ciernå.
Podnosi skuteczno‚ç
dzia¬ania olejów i sma-
rów.

Przyk¬ady zastosowañ

Wybør
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82018021 8030/803180188011

≠ó¬ty bezbarwny bezbarwny liquid Żółtawy płyn Żółtawy płyn

olej syntetyczny olej mineralny olej silikonowy olej mineralny olej mineralny

11 mm2/s < 100 mPa.s 350 mPa.s 8030: 175 mm2/s 
8031: 46 mm2/s

17.5 mm2/s

-30 do +250 °C nie dotyczy -30 do +150 °C nie dotyczy -20 do+120 °C

1260 nie dotyczy nie dotyczy 5000 –

400 ml aerozol 400 ml aerozol 400 ml aerozol 8030: 250 ml butelka, 
8031: 400 ml aerozol

400 ml aerozol

Loctite® 8021
Olej silikonowy
Produkt jest niskiej
lepkości olejem siliko-
nowym ogólnego sto-
sowania, używany jest
do smarowania me-
talowych i niemetalo-
wych powierzchni.
Może być stosowany
jako środek do 
luzowania.
Atest PZH

Loctite® 8031
Olej ch¬odzåco-
smarujåcy
Zabezpiecza narzędzia
skrawające podczas pracy.
Używany podczas wier-
cenia, cięcia i gwintowa-
nia stali i metali nieże-
laznych. Specjalnie opra-
cowany i zalecany do
stali nierdzewnej.

Loctite® 8201
Spray o pi™ciu zasto-
sowaniach
Uwalnia, smaruje, czy‚ci.
Wypiera wilgoç i zabez-
piecza przed korozjå. 
Idealny do smarowania
metali i uwalniania za-
pieczonych cz™‚ci.
Atest PZH

Olej silikonowy
Ogólnego 

stosowania

Olej

Uwalnia 
skorodowane 

i zapieczone cz™‚ci.
Olej do ¬añcuchów

Olej ch¬odzåco-
smarujåcy

Loctite® 8011
Olej do ¬añcuchów -
Spray – Odporny na
wysokie temperatury
Olej odporny na utlenia-
nie, co zapewnia jego
d¬ugotrwa¬å prac™ na
smarowanych powier-
zchniach.
Produkt jest stosowany
do smarowania nie-
os¬oni™tych mechani-
zmów, przeno‚ników i
¬añcuchów pracujåcych
w wysokich temperatu-
rach (do +250 ºC).
Atest H2 NSF Nr:
122978

Loctite® 8018
Solvo Rust – 
Odrdzewiacz
Uwalnia zardzewia¬e,
skorodowane i zapie-
czone cz™‚ci. Penetru-
jåcy olej u¬atwiajåcy de-
monta¿ skorodowanych
nakr™tek, sworzni, ‚rub,
z¬åczek i innych cz™‚ci
gwintowanych lub meta-
lowych spotykanych
w urzådzeniach prze-
mys¬owych. Równie¿
zalecany do czyszcze-
nia cz™‚ci przed smaro-
waniem lub stosowany
jako lekki smar zabez-
pieczajåcy przed 
korozjå.
Atest PZH
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81048106

Postaç jasny brąz bezbarwna g¬adka pasta

Rodzaj oleju i dodatki mineralny silikon

Lepko‚ç pasta pasta

Zag™szczacz mydło litowe ¿el silikonowy

Temperatura kroplenia 185 °C –

Klasa N.L.G.I. 2 2/3

Czynnik DN (Ndm) 450.000 50.000

Zakres temperatur pracy -15 do+ 150 °C -50 do +200 °C

Test obciå¿eniowy kulek Test obciążeniowy kulek 2500 nie dotyczy

Opakowania 400 g kartusz,
1 l puszka

1 l puszka

Smarowanie – Smary

■ Zapobiegajå zacieraniu i zapiekaniu si™ cz™‚ci w czasie monta¿u i pracy
■ Powstrzymujå korozj™ i utlenianie w ‚rodowisku agresywnym chemicznie
■ Så odporne na wysokie temperatury i ci‚nienia

Loctite® 8104
Smar silikonowy z atestem
dla przemys¬u spo¿ywczego
Zalecany do wi™kszo‚ci cz™‚ci 
z tworzyw sztucznych i elasto-
merów.
Zatwierdzony do stosowania 
w kontakcie z ¿ywno‚ciå.
Spe¬nia wymogi CNRNA
Guide 1992.
Atest H1 NSF Nr 122981

Loctite® 8106
Smar wielofunkcyjny
Smar przeznaczony do
części ruchomych. Zapewnia
zabezpieczania przed korozją
i jest zazwyczaj stosowany
do łożysk kulkowych,
wałeczkowych i ślizgowych.

Przyk¬ady zastosowañ

Wybør 

Smar dla przemyOgólnego stosowania
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8103 81018105 8102

bia¬y be¿owa g™sta pasta czarna g¬adka pasta bursztynowa kleista pasta

mineralny mineralny E.P. mineralny E.P. MoS2 syntetyczny E.P.

pasta pasta pasta pasta

¿el nieorganiczny z¬o¿one myd¬o litowe myd¬o litowe myd¬o litowe

¿aden 290 °C >190 °C >190 °C

2 2 2 2

150.000 500.000 500.000 nie dotyczy

-20 do +150 °C -30 do +200 °C -20 do +150 °C -25 do +170 °C

Test obciążeniowy kulek 1600 Test obciążeniowy kulek 3150 Test obciążeniowy kulek 3500 Test obciążeniowy kulek 3150

400 ml kartusz 400 g kartusz,
1 l puszka

400 g kartusz,
1 l puszka

400 ml aerozol

Smar 
do ¬añcuchów

Loctite® 8102
Smar wysokiej jako‚ci
Mo¿e byç stosowany w wa-
runkach wysokiej wilgotno‚ci 
i du¿ych obciå¿eniach przy
‚rednich i du¿ych pr™dko-
‚ciach.
U¿ywany do smarowania
¬o¿ysk, odkrytych kó¬ z™batych
i prowadnic.

Loctite® 8101
Smar do ¬añcuchów
Wodoodporny.
Nie rozbryzgujåcy si™ smar do 
¬añcuchów.
Stosowany do nieos¬oni™tych 
¬añcuchów i kó¬ z™batych. 

Loctite® 8103
Smar z MoS2

Odporny na du¿e obciå¿enia 
i wibracje w pe¬nym zakresie
pr™dko‚ci.
Stosowany zazwyczaj do
¬o¿ysk wa¬eczkowych i ‚lizgo-
wych.

Wysoka jako‚ç

Loctite® 8105
Smar mineralny z atestem
dla przemys¬u spo¿ywczego
Smar przeznaczony do
cz™‚ci ruchomych. 
Zalecany do urzådzeñ pracu-
jåcych w przemy‚le spo¿yw-
czym i farmaceutycznym.
Idealny do ¬o¿ysk, krzywek,
zaworów i przeno‚ników ¿yw-
no‚ci oraz produktów farma-
ceutycznych.

ys¬u spo¿ywczego

Smary 
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8023 8013 8009 8012

Kolor czarny ciemno-szary czarny czarny 

Sk¬adnik smarujåcy grafit, wapñ, 
azotek borowy

i inhibitory korozji

grafit i tlenek 
wapniowy

grafit i fluorek
wapniowy

MoS2

i inhibitory korozji

Do‚w. wspó¬. tarcia z¬åcza gwint. 0.18 0.16 0.16 0.11

Klasa N.L.G.I. 1 1 1 1

Zakres temperatur pracy -30 do +1315 °C -30 do +1315 °C -30 do +1315 °C -30 do +400 °C

Opakowania 454 g z p™dzlem 454 g z p™dzlem 454 g z p™dzlem,
3.6 kg puszka

454 g z p™dzlem,
6.8 kg puszka

Certyfikaty American Bureau
of Shipping certified

zgodnie z 
MIL-PRF-907E 

PMUC
D5OYP12 General

Electric TIL 1117-3R1

– –

Porady:
Loctite® 8060 i Loctite®
8065 teraz oferują znaną
już jakość i parametry w
półstałej formie sztyftu, 
a dodatkowo są łatwe i
szybkie w użyciu

Smarowanie – Smary Anti-Seize

■ Zapobieganie zacieraniu i zapiekaniu w czasie monta¿u i pracy
■ Powstrzymywanie korozji i utleniania w ‚rodowisku agresywnym chemicznie 

i termicznie
■ Zapobieganie zu¿yciu i zgrzewaniu na zimno cz™‚ci w czasie monta¿u i pracy

Smar Anti-Seize
dla przem. 

stoczniowego

N 7000 Smar Anti-
Seize o wysokiej

czysto‚ci

N 7000 Smar Anti-
Seize o wysokiej

czysto‚ci

Pasta 
molibdenowa

Aplikacja o wysokiej odpowiedzialno‚ci                       

Do stosowania 
w warunkach
wysokiej wil-

gotno‚ci i kon-
centracji wody

O wysokiej czy-
sto‚ci, idealny 
do zastosowañ 

w przymy‚le
nuklearnym

Do
d¬ugotrwa¬ego
zabezpieczania
w warunkach

wysokich 
temperatur

Eliminuje
zacieranie
podczas
monta¿u  

(wysoka zawar-
to‚ç MoS2)

Loctite® 8023 
z p™dzlem
Smar Anti-Seize szcze-
gólnie odporny na wy-
mywanie i wyp¬ukiwa-
nie.

Loctite® 8013 z p™dzlem
Smar Anti-Seize nie za-
wierajåcy metalu, o wy-
sokiej czysto‚ci i dosko-
na¬ej odporno‚ci che-
micznej.
Zalecany do stosowania
na stali nierdzewnej. Ide-
alny do aplikacji w prze-
my‚le nuklearnym.

Loctite® 8009 
z p™dzlem
Smar Anti-Seize nie za-
wierajåcy metalu, za-
pewniajåcy d¬ugotrwa¬e
smarowanie cz™‚ci me-
talowych w¬åcznie ze
stalå nierdzewnå i tyta-
nem.

Loctite® 8012 
z p™dzlem
Pasta monta¿owa za-
wierajåca MoS2, zapew-
nia doskona¬e smaro-
wanie oraz znakomitå
odporno‚ç na wysokie
obciå¿enia cz™‚ci 
podczas rozruchu i
docierania.

Wybør

Przyk¬ady 
zastosowañ

Jakie ma byç zastosowanie produktu?
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8007/8008
8065 80148150/8151

8060 8154/81558153/8156

miedziany szary bia¬y czarny bia¬y 

miedΩ i grafit 8150/8151 aluminium, 
miedΩ i grafit

8060 
aluminium i grafit

dodatki smarne
typu EP

do wysokich 
nacisków

MoS2 bia¬y olej i dodatki
smarne typu EP do
wysokich nacisków

– – – – –

1 0 2 0 1

-30 do +980 °C -30 do +900 °C -25 do +900 °C -20 do +450 °C -30 do +400 °C

400 ml aerozol,
113 g, 454 g z

p™dzlem, 3.6 kg pusz-
ka, 20 g sztyft

400 ml aerozol,
500 g puszka, 1 kg

puszka, 5 kg puszka,
20 g sztyft

400 ml aerozol,
500 g puszka

400 ml aerozol,
1 kg puszka

907 g puszka

MIL-PRF-907E SECLF 216 SECLF 216 8154: H2 NSF Reg.
No.:

122982

FDA 21 CFR 178-3570
H1 NSF Reg. No.:

123004

C5-A® Smar Anti-
Seize zawier-
ajåcy miedΩ

Smar Anti-Seize
zawierajåcy 
aluminium

Smar Anti-Seize
do kontaktu z

¿ywno‚ciå

C5-A®

Loctite® 8007 aerozol
Loctite® 8008 z p™dzlem
Loctite® 8065 sztyft
Smar Anti-Seize zawierajå-
cy miedΩ zalecany do ‚rub,
nakr™tek, rur, wymienników
ciep¬a itp. Typowe zastoso-
wania: ‚ruby uk¬adu wyde-
chowego, ‚ruby zacisków
hamulca tarczowego.

Loctite® 8150 puszka
Loctite® 8151 aerozol
Loctite® 8060 sztyft
Smar Anti-Seize zawie-
rajåcy aluminium zale-
cany do ‚rub, nakr™tek,
rur, wymienników cie-
p¬a itp. Typowe zasto-
sowania: ‚ruby ¬åczåce
ko¬a z piastami.

Loctite® 8153 aerozol
Loctite® 8156 puszka
Smar Anti-Seize nie zawie-
rajåcy metali. Mo¿e byç sto-
sowany w aplikacjach wy-
magajåcych wysokiej czy-
sto‚ci na stali nierdzewnej,
stopach miedzi w ‚rodowi-
sku o wysokiej wilgotno‚ci
i w aplikacjach standar-
dowych.

Loctite® 8154 aerozol
Loctite® 8155 puszka
Pasta monta¿owa zawiera-
jåca MoS2, idealna do wol-
no poruszajåcych si™ lub
statycznych podzespo¬ów.
Zapobiega korozji ciernej
i zatarciom cz™‚ci pasowa-
nym na wcisk. Zabezpiecza
cz™‚ci w okresie ich docie-
rania.

Loctite® 8014 puszka
Nie zawierajåcy metalu
smar Anti-Seize prze-
znaczony do kontaktu
z produktami spo¿yw-
czymi. Zalecany do cz™-
‚ci ze stali nierdzewnej,
stosowany w ‚rodowi-
sku o wysokiej wilgotno-
‚ci.

Tak 

Smar 
monta¿owy MoS2

pasta/aerozol

Smar Anti-Seize
bez dodatków

metali

Czy produkt nie mo¿e zawieraç dodatków metalowych?    Czy wyst™puje incydentalny 
kontakt z ¿ywno‚ciå?  

Nie Tak Nie Tak 

Czy wymagane jest dopuszczenie do kontaktu z ¿ywno‚ciå?

Aplikacja standardowa

Nie 
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75008005

Opis p¬yn w aerozolu usuwanie rdzy

Kolor bezbarwny czarny matowy

Zakres temperatur -30 do +250 °C nie dotyczy

Opakowania 400 ml aerozol litrowa puszka

Zabezpieczanie powierzchni
i ochrona przed korozjå
■ Zwalcza istniejåcå rdz™
■ Zabezpiecza przed korozjå
■ Chroni przed korozjå elektrochemicznå
■ Zwi™ksza tarcie pasów nap™dowych

Loctite® 7500
Usuwanie rdzy
Zamienia istniejåcå rdz™ na 
sta¬e zwiåzki oboj™tne. Utwardzo-
ny produkt mo¿e s¬u¿yç jako 
podk¬ad do lakieru. Zabezpiecza 
powierzchni™ przed korozjå. 
U¿ywany do rur metalowych, 
zaworów, z¬åczy, zbiorników, 
ogrodzeñ, barier ochronnych, 
przeno‚ników, urzådzeñ budow-
lanych i rolniczych. 

Loctite® 8005
Konserwacja pasów 
nap™dowych
Zalecany do wszystkich rodzajów 
pasów nap™dowych w celu 
zwi™kszenia tarcia i unikni™cia 
po‚lizgu. Zwi™ksza odporno‚ç
pasa na zu¿ycie.

Zabezpieczanie powierzchni i ochrona przed korozjå

Usuwanie rdzy
Ochrona pasów

nap™dowych

Przyk¬ady zastosowañ

Wybør
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7800/7922 78037802

aerozol na bazie cynku aerozol konserwujåcy pow¬oka zabezpieczajåca metale

szary niebieski bursztynowy

-50 do +550 °C -10 do +80 °C -10 do +40 °C

400 ml aerozol 400 ml aerozol 400 ml aerozol

Loctite® 7800 
Spray na bazie cynku 
– b¬yszczåcy
Loctite® 7922
Spray na bazie cynku 
– matowy
Zapewnia doskona¬e zabezpiecze-
nia katodowe dla metali ¿elaznych.
Mo¿e byç u¿yty jako grunt pod lakier.
Szczególnie przydatny do zabez-
pieczania po¬åczeñ spawanych 
cz™‚ci galwanizowanych.

Loctite® 7802
Aerozol konserwujåcy
Zapewnia d¬ugotrwa¬å pow¬ok™ 
ochronnå, ¬atwå do usuni™cia. 
Zapewnia idealnå ochron™ 
narz™dzi tnåcych i t¬oczåcych 
podczas ich sk¬adowania w po-
mieszczeniach i na zewnåtrz 
budynków.   

Ochrona katodowa

Loctite® 7803 
Aerozol do zabezpieczania po-
wierzchni metalowych
Nie wysycha i nie jest lepki. 
Zapewnia d¬ugotrwa¬å ochron™ 
przed korozjå. Mo¿e byç stosowa-
ny do wi™kszo‚ci tworzyw i elasto-
merów.
Zapewnia d¬ugotrwa¬å ochron™ 
maszynom, formom i instalacjom 
zewn™trznym. 

Tymczasowe Niewysychajåce

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ogólnego stosowania
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3472 A&B3471 A&B
(Metal Set S1) (Metal Set S2)

Opis 2-sk¬adnikowy epoksydowy 2-sk¬adnikowy epoksydowy 

Proporcja mieszania obj™to‚ciowo 1:1 1:1 

Proporcja mieszania wagowo 1:1 1:1 

Czas przydatno‚ci do na¬o¿enia 45 min. 45 min. 

Czas ustalania 180 min. 180 min. 

Kolor szary szary 

Lepko‚ç pasta p¬yn 

Wytrzyma¬o‚ç na ‚cinanie (Stal konst. ‚rutowana) 20 N/mm2 25 N/mm2 

Wytrzyma¬o‚ç na ‚ciskanie 70 N/mm2 70 N/mm2 

Temperatura pracy do 120 °C do 120 °C 

Opakowania 500 g zestaw pojemników 500 g zestaw pojemników 

Tworzywa naprawcze 
z domieszkå metali

Loctite® Hysol® 3472 A&B
jest zalewowym dwusk¬adni-
kowym klejem epoksydowym
z wype¬niaczem stalowym,
przeznaczonym do napraw
i odbudowy zu¿ytych cz™‚ci
metalowych. Idealny do napra-
wy rur i odlewów, a tak¿e p™k-
ni™ç w obudowach i cz™‚ciach
maszyn. Wykonywanie form, 
narz™dzi, osprz™tu i modeli.

Loctite® Hysol® 3471 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem
epoksydowym z wype¬niaczem
stalowym przeznaczonym do
naprawy i odbudowy zu¿ytych
cz™‚ci metalowych. Idealny do
naprawy rur i odlewów, a tak¿e
p™kni™ç w obudowach i
cz™‚ciach maszyn.

Czy chcesz naprawiç lub odbudowaç uszkodzone cz™‚ci?   

■ Wysoka wytrzyma¬o‚ç na nacisk
■ Szeroki wybór wype¬niaczy stalowych i aluminiowych
■ Po utwardzeniu mogå byç obrabiane, wiercone i gwintowane
■ Wykazujå doskona¬å odporno‚ç na agresywne zwiåzki chemiczne

P¬ynPasta

Wybør

Stal konstrukcyjna

Przyk¬ady zastosowañ
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3473 A&B 3479 A&B 3474 A&B3475 A&B
(Metal Set S3) (Metal Set A1) (Metal Set HTA) (Metal Set M)

2-sk¬adnikowy epoksydowy 2-sk¬adnikowy epoksydowy 2-sk¬adnikowy epoksydowy 2-sk¬adnikowy epoksydowy 

1:1 1:1 1:1 1:1 

1:1 1:1 1:1 1:1 

6 min. 45 min. 40 min. 45 min. 

15 min. 180 min. 150 min. 180 min. 

szary szary szary szary 

pasta pasta pasta pasta 

20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 

60 N/mm2 70 N/mm2 90 N/mm2 70 N/mm2 

do 120 °C do 120 °C do 190 °C do 120 °C 

500 g zestaw pojemników 500 g zestaw pojemników 500 g zestaw pojemników 500 g zestaw pojemników 

Loctite® Hysol® 3473 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem
epoksydowym z wype¬nia-
czem stalowym, przeznaczo-
nym do dora¿nych napraw
i odbudowy zu¿ytych cz™‚ci
metalowych. Idealny do na-
prawy rur i odlewów, a tak¿e
p™kni™ç w obudowach i cz™-
‚ciach maszyn.

Loctite® Hysol® 3474 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem
epoksydowym z wype¬niaczem
mineralnym, który na ruchomych
cz™‚ciach tworzy samosmarujåcå
powierzchni™ chroniåc jå przed
zu¿yciem ‚lizgowym. Idealny 
do powierzchni metalowych 
poddawanych ‚cieraniu.

Odporny na ‚cieranieOdporny na wysokie
temperatury

Loctite® Hysol® 3479 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem
epoksydowym z wype¬nia-
czem aluminiowym, przezna-
czonym do napraw i odbudo-
wy zu¿ytych cz™‚ci metalo-
wych pracujåcych w wysokich
temperaturach.

Loctite® Hysol® 3475 A&B
jest dwusk¬adnikowym klejem
epoksydowym z wype¬nia-
czem aluminiowym, przezna-
czonym do napraw i odbudo-
wy zu¿ytych cz™‚ci metalo-
wych. Idealny do naprawy od-
lewów i p™kni™ç w obudowach
i cz™‚ciach maszyn.

Ogólnego stosowania

Aluminium Cz™‚ci nara¿one 
na ‚cieranie

Szybko
utwardzajåcy si™

Jaki materia¬ chcesz wype¬niç?
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7219723072187222

Kolor szary szary szary szary 

Maksymalna temperatura pracy 107 °C 120 °C 230 °C 120 °C
Obj™to‚ciowy stosunek 
mieszania sk¬adnikøw 2 do 1 2 do 1 4 do 1 2 do 1

Przydatno‚ç do u¿ycia 30 min. 30 min. 30 min. 30 min.

Czas utwardzania 6 godzin 7 godzin 7 + 2 godziny* 
wygrzewania 6 godzin

Zalecana grubość warstwy min 6 mm min 6 mm min 6 mm min 6 mm

Opakowania 1.3 kg 10 kg 10 kg 1 kg, 10 kg

Tworzywa odporne na zu¿ycie

■ Odbudowa zu¿ytych powierzchni
■ Pow¬oki odporne na zu¿ycie
■ Przed¬u¿anie ¿ywotno‚ci nowych cz™‚ci
■ Do nanoszenia szpachlå lub p™dzlem

Loctite® Nordbak® 7219
Materiał odporny na
silne uderzenia.
Modyfikowany gumą
epoksyd, który posiada
zdolności ochrony, przed
ścieraniem i uderzeniami,
zwykle nie posiadanymi
przez epoksydy. Używany
do pokrywania i ochrony
kanałów hydraulicznych,
spływów, kolanek prze-
pływowych,kanałów zsy-
powych, ślizgów i innych
powierzchni narażonych
na uderzenia i ścieranie.

Silne uderzenia

Loctite® Nordbak® 7230
Środek odporny na
zużycie i wysoką 
temperaturę
Produkt nanoszony
szpachelką, zabezpie-
czający przed ściera-
niem ślizgowym.
Używany do odbudowy 
i ochrony przenośników,
obudów pomp, kolanek
przepływowych i instala-
cji transportowych.

duże części, 
temperatura 

do 230 °C

Loctite® Nordbak® 7218
Materiał odporny na
zużycie
Dwuskładnikowa epo-
ksydowa powłoka z do-
mieszką ceramiczną do
zabezpieczania, odbu-
dowy i naprawy silnie
zużytych elementów.
Doskonała odporność
na ścieranie i korozję.
Używana do zabez-
pieczania ślizgów, obu-
dów pomp, kolanek
przepływowych, cyklo-
nów i instalacji trans-
portowych.

Loctite® Nordbak® 7222 
Powłoka odporna na
zużycie
Zabezpiecza przeciw
korozji, kawitacji 
i zużyciu.
Może być użyta jako
podkład przy odbu-
dowie, pod główną
warstwę powłoki.

duże części, tem-
peratura 
do 120 °C

Odbudowa 
mocno zużytych

powierzchni

Grube

* Aby uzyskać maksymalną odporność na temperaturę, wymaga utwardzania w temperaturze 150°C

Naprawa lub odbudowa zużytych powierzchni

Wybør

Przyk¬ady 
zastosowañ
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7227/7228 722172267229 7234 

szary szary szary Szary/Biały szary 

230 °C 120 °C 205 °C 95 °C 65 °C

4 do 1 4 do 1 2.6 do 1 2.75 : 1/2.8 : 1 2.3 do 1

30 min. 30 min. 30 min. 30 min./15 min. 20 min.
6 + 2 godziny* 
wygrzewania 6 godzin 8 + 3 godziny* 

wygrzewania 6 godzin/5 godzin 16 godzin

min 6 mm min 6 mm min 0.5 mm min 0.5 mm min 0.5 mm

10 kg 1 kg, 10 kg 1 kg 1 kg 5.4 kg

Loctite® Nordbak® 7234
Powłoka ceramiczna
odporna na wysoką
temperaturę, do
nakładania pędzlem
Gładka powłoka od-
porna na zużycie,
zmniejszająca tarcie,
stosowana w celu 
eliminowania turbu-
lencji i kawitacji na
powierzchniach czę-
ści takich jak obudowy
i wirniki pomp.

Loctite® Nordbak® 7226
Materiał odporny na
zużycie w urządzeniach
pneumatycznych
Dwuskładnikowa epo-
ksydowa powłoka z do-
mieszką ceramiczną do
zabezpieczania przed
ścieraniem drobnoziar-
nistym. Produkt nanos-
zony szpachelką, uży-
wany do odbudowy, na-
prawy i ochrony obudów
pomp, ślizgów, kolanek
przepływowych, cyklo-
nów i innych instalacji
transportu pneumaty-
cznego.

Loctite® Nordbak® 7229
Materia¬ odporny na wy-
sokå temperatur™
i zu¿ycie w urzådzeniach
pneumatycznych
Odporny na ‚cieranie
drobnoziarniste powsta-
jåce w kolankach instalacji
transportu pneumaty-
cznego. 

Odporność 
na temperaturę

95 °C

Odporność na
temperaturę 205 °C

Super gładkaCienka pow¬okaGruba warstwa

Loctite® Nordbak® 7227
Szara powłoka ceramicz-
na odporna na wysoką
temperaturę
Loctite® Nordbak® 7228
Biała powłoka ceramicz-
na odporna na wysoką 
temperaturę
Bardzo gładka wzmacni-
ana ceramiką epoksydowa
powłoka. Która zapewnia
wysoki połysk, zmniejsza-
jąca tarcie, stosowana w
celu eliminowania turbu-
lencji, ścierania i kawitacji.
Również używana jako
ostatnia powłoka przy
odbudowie powierzchni
wymagających dużej
trwałości.

Niskie tarcie

Loctite® Nordbak® 7221
Powłoka ceramiczna
odporna na chemikalia
Zabezpiecza sprzęt
przed korozją spowo-
dowaną kontaktem 
z chemikaliami.

Gładkie części
zużywają się w tem-
peraturze do 120°C

“cieranie pneumatyczne

Drobne

duże części, 
temperatura 

do 230°C

Gładka, szorstka lub bardzo starta powierzchnia

Odporność na
chemikalia przy tem-
peraturze do 65°C

Odporność 
na chemikalia
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78507855

Opis czyszczenie råk czyszczenie råk

Opakowania 400 ml buteleka,
buteleczka 1.75 l 

z dozownikiem

400 ml buteleczka,
butla 3 l 

z dozownikiem

Czyszczenie
■ Czyszczenie cz™‚ci przed klejeniem/uszczelnianiem produktami Loctite®

■ Czyszczenie i odt¬uszczanie blatów warsztatowych i narz™dzi
■ Usuwanie utwardzonej pozosta¬o‚ci uszczelniaczy
■ Czyszczenie råk za pomocå skutecznych, delikatnych, ulegajåcych 

biodegradacji ‚rodków czyszczåcych 

Czyszczenie råk

* W celu zwi™kszenia adhezji nale¿y wyczy‚ciç klejone cz™‚ci produktem Loctite® 7063

Ogólnego stosowania

Loctite® 7850 
P¬yn do czyszczenia råk
P¬yn na bazie sk¬adników natural-
nych, niezawierajåcy olejów mine-
ralnych. Ulega biodegradacji. 
Intensywnie od¿ywia i nawil-
¿a skór™ råk. Mo¿na u¿ywaç 
go z wodå lub bez wody. Usuwa 
zastarza¬y brud, smary i oleje.
Atest PZH

Loctite® 7855 
P¬yn do czyszczenia råk
Usuwa farby, ¿ywice i kleje. Ulega 
biodegradacji i nie jest toksyczny.
Atest PZH

Plamy z atramentu
lub ¿ywic

Czy chcesz wyczy‚ciç r™ce czy cz™‚ci lub powierzchnie?

Wybør

Przyk¬ady zastosowañ
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70637200* 7840*7039

czyszczenie stykøw zmywacz uszczelek zmywacz / odt¬uszczacz zmywacz / odt¬uszczacz

400 ml aerozol 400 ml aerozol 400 ml aerozol,
10 l puszka,
200 l beczka

750 ml rozpylacz,
5 l puszka,

20/200 l beczka

Loctite® 7039  
“rodek do czyszczenia styków
Nie reaguje z pow¬okami izolacyj-
nymi. Stosowany do czyszczenia 
styków elektrycznych, przekaΩni-
ków, prze¬åczników, itp. Usuwa 
wilgoç, tworzy cienkå wodosz-
czelnå pow¬ok™.

Loctite® 7063
“rodek do czyszczenia
i odt¬uszczania
Stosowany ogólnie do czyszcze-
nia cz™‚ci. Nie pozostawia 
osadów - idealny do u¿ycia przed 
klejeniem i uszczelnianiem.
Mo¿e byç stosowany do metali, 
szk¬a, gumy, wi™kszo‚ci tworzyw
sztucznych i powierzchni lakiero-
wanych.

Loctite® 7200
“rodek do usuwania uszczelek
W 10-15 minut usuwa 
zastyg¬e materia¬y uszczel-
niajåce i zwyk¬e uszczelki
ró¿nego typu. Czy‚ci bez 
konieczno‚ci zdrapywania.

Loctite® 7840
“rodek do czyszczenia
i odt¬uszczania
Ulega biodegradacji, nie zawiera 
rozpuszczalników, nie jest tok-
syczny. Jest niepalny, rozpuszcza
si™ w wodzie.
Klasyfikowany jako USFA-C1.
Usuwa smary, oleje, p¬yny ch¬od-
zåce i podobne zabrudzenia 
w miejscu pracy.

Tak 

Du¿e powierzchnie
np. blaty sto¬ów

Tak 

Nie 

Czyszczenie cz™‚ci/ powierzchni
w tym cz™‚ci obrabianych maszynowo

Zmywacz do rur  

Nie 

Czy usuwasz zu¿yte uszczelki?

(Zmywacz uszczelek)

Czy czy‚cisz styki elektryczne?
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7458 72407239

Opis podk¬ad aktywator aktywator

Kolor bezbarwny bezbarwny niebiesko-zielony

Opakowania 4 ml 500 ml 90 ml aerozol

Przygotowanie
powierzchni –
Aktywatory i podk¬ady

Loctite® 7239
Podk¬ad ogólnego zastosowania 
do niektórych tworzyw
sztucznych, u¿ywany  przed 
zastosowaniem klejów 
b¬yskawicznych.

W po¬åczeniu z
222, 243, 248, 268,

2701, 290, 510, 518,
5203, 542, 548, 561,
572, 577, 603, 638,
641, 648, 660  i 668

Loctite® 7240
Aktywator nie zawierajåcy roz-
puszczalników, który zwi™ksza 
szybko‚ç utwardzania na zabez-
pieczonych powierzchniach takich 
jak, stal nierdzewna, aluminium 
i galwanizowane lub pasywne
metale.

Przyspieszenie utwar-
dzania?

Temperatura <5°C?

■ “rodki przyspieszajåce utwardzanie produktów Loctite®

nawet w niskich temperaturach
■ Zapewniajå adhezj™ nawet do trudnozwil¿alnych 

powierzchni

Wybør

Przyk¬ady 
zastosowañ

Loctite® 7458
Utwardza nadmiar kleju.
Minimalizuje powstawanie 
nalotu w czasie utwardzania,
optymalizuje wytrzyma¬o‚ç z¬åcza.
Produkt o s¬abym zapachu.
Zalecany do aplikacji gdzie 
szybko‚ç utwardzania i estetyka 
po¬åczenia majå zasadnicze 
znaczenie. Uzyskujemy równå 
i czystå spoin™.

Zwi™ksza 
szybko‚ç utwardzania 

klejów 
b¬yskawicznych

W po¬åczeniu z
401, 406, 431, 454

i 4850

W po¬åczeniu z
401, 406, 431, 454, 480

i 4850

Zwiększa adhezję do
trudno sklejalnych

materiałów, takich jak
PE, PP, PTFE, TVP czy

termoplastycznych
gum

Czy potrzebujesz aktywatora czy podk¬adu?
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3463 50707100

Produkty do doraΩnej naprawy
■ Oprócz naprawy uszkodzonych cz™‚ci metalowych, 

uszczelniajå wycieki w zbiornikach i pojemnikach 
■ Zawierajå zestaw do naprawy lub wymiany zu¿ytych uszczelek 

typu O-ring oraz detektor wycieków gazu

Loctite® 3463
Wa¬ek Metal Magic 
Steel  
Czas przydatno‚ci do
u¿ycia 3 min – czas
utwardzania 10 minut.
Produkt w postaci wa¬ka
z zawarto‚ciå drobinek
stalowych; ugniatany
przed zastosowaniem.
Przylega do wilgotnych
pod¬o¿y i utwardza si™
pod wodå. Odporny na
dzia¬anie czynników che-
micznych i korozj™.
Mo¿e byç wiercony,
pi¬owany i lakierowany.
Idealny do awaryjnego
uszczelniania przecie-
ków w zbiornikach i ru-
rach. 
Wyg¬adza spawy, napra-
wia drobne p™kni™cia
w odlewach i wype¬nia
wyrobione otwory. 
Zgodny z normå
ANSI/NSF Standard 61.

Loctite® 5070 
Zestaw do plombo-
wania rur
W godzin™ uszczelnia
przecieki w instalacjach
rurowych.
Nie wymaga zasto-
sowania ¿adnych
narz™dzi. Maksymalna
temperatura pracy
120°C. 
}atwy w u¿yciu.
Stosowany do czaso-
wego / doraΩnego usu-
wania przecieków rur
i wzmacniania os¬abio-
nych miejsc. Zestaw za-
wiera r™kawice ochron-
ne, wa¬ek Loctite 3463 
Metal Magic Steel® oraz 
impregnowanå ureta-
nem ta‚m™ GRP.

Loctite® 7100
Detektor nieszczel-
no‚ci gazowych 
Umo¿liwia wykrycie za-
równo mikroskopijnych
jak i wi™kszych wycie-
ków w systemach ga-
zowniczych. Nie powo-
duje korozji i jest zale-
cany do u¿ytku w kon-
takcie ze wszystkimi ga-
zami i ich mieszanka-
mi, oprócz czystego
tlenu.

Naprawa doraΩna

Zestaw uszcze-
lek typu O-Ring 

Wymiana lub 
naprawa

uszczelek 
typu O-ring

Loctite®

O-ring set
Eliminuje koniecz-
no‚ç magazynowania
zestawu O-ringów o
ró¿nych rozmiarach.
Po¬åczenie jest odporne
na wod™ i olej i jest rów-
nie mocne jak guma.
Zestaw zawiera: 
5 sznurów nitrylowych
o standardowych ‚red-
nicach, przyrzåd do
przycinania i klejenia
sznura, no¿yk i klej
b¬yskawiczny Loctite 406.

Wykrywanie 
wycieków gazu

Wype¬nianie
otworów,

wyg¬adzanie
spawów, napra-
wa mniejszych

uszkodzeñ

Uszczelnianie
miejsc  

wycieków z rur

Wybør

Przyk¬ady 
zastosowañ
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Naprawa Skrzyń biegów i Pomp
Produkty Loctite® pozwolą:
■ Zapobiegać kosztownym uszkodzeniom
■ Zwiększyć niezawodnośc i wytrzymałośc 
■ Tworzyć uszczelki dowolnego kształtu i rozmiaru
■ Uszczelniać gwinty w niskich temperaturach
■ Zapobiegać zużyciu i korozji

Naprawy skrzyń biegów
Skrzynie biegów są skonstruowane tak, aby dostarczały użytkownikom elastyczność, precyzję, wytrzymałość i nieza-
wodność w wielu nowoczesnych przekładniach wielorakiego stosowania. Produkty Loctite® pomagają zapewnić nieza-
wodność, wydłużyć żywotność i maksymalnie skrócić czasy napraw skrzyń biegów.

Zapobieganie samoodkręceniu się śrub
dzięki produktom zabezpieczającym
gwinty Loctite® 222 i Loctite® 243.
Informacje o produktach na 
stronie 10 + 11

Wykonanie uszczelki dowolnego
rozmiaru i kształtu na sztywnym
kołnierzu, przy pomocy środka do
uszczelniania kołnierzy Loctite® 518.
Informacje o produkcie na stronie 15

Uszczelnianie pokryw przy pomocy
środka do uszczelniania kołnierzy 
Loctite® 5910
Informacje o produkcie na stronie 15

Zapobieganie luzowaniu się śrub
przy pomocy produktu zabez-
pieczającego gwinty Loctite® 243
Średniej Wytrzymałości, lub
naprawa wpustów za pomocą
środka mocującego Loctite® 660.
Informacje o produktach na 
stronie 11 +16

Zabezpieczanie i uszczel-
nianie łączników armatury
w dowolnym położeniu,
przy pomocy środków
uszczelniających gwinty
Loctite® 577 lub 
Loctite® 572.
Informacje o produktach
na stronie 13

Utrzymanie właściwego naprężenia
śrub mocujących przy użyciu środka
zabezpieczającego gwinty Loctite®
2701 Wysokiej 
Wytrzymałości.
Informacje o produkcie na stronie 11

Zwiększenie niezawodności połączenia
koła stożkowego z wałem, lub naprawa
poluzowanych części przy pomocy
środka mocującego Loctite® 648.
Informacje o produkcie na 
stronie 17

Zapobieganie zużyciu ciernemu i
korozji poprzez osadzanie łożysk za
pomocą środka mocującego 
Loctite® 603.
Informacje o produkcie na stronie 17

Zabezpieczania i zapobieganie
przeciekom pomiędzy elementami
obudowy przy pomocy przy pomo-
cy produktów zabezpieczających
gwinty Loctite® 243 Średniej
Wytrzymałości, lub Loctite® 248
Średniej Wytrzymałości.
Informacje o produktach na 
stronie 11

Zapobieganie korozji
i zabezpieczanie
śrub w obudowach
za pomocą środka
zabezpieczającego
gwinty Loctite® 243
Średniej
Wytrzymałości.
Informacje o produk-
cie na stronie 11 

Zapobieganie luzowaniu się śrub
przy pomocy produktu zabez-
pieczającego gwinty Loctite® 243
Średniej Wytrzymałości, lub
naprawa wpustów za pomocą
środka mocującego Loctite® 660.
Informacje o produktach na 
stronie 11 +16
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Zapobieganie zużyciu ciernemu i
korozji poprzez osadzanie łożysk 
za pomocą środka mocującego
Loctite® 603.
Informacje o produkcie na 
stronie 17

Wykonanie uszczelki dowolnego
rozmiaru i kształtu, przy pomocy
środka do uszczelniania kołnierzy
Loctite® 518.
Informacje o produkcie na 
stronie 15 Zabezpieczanie pomp przed chemikaliami i erozją

powłoką ceramiczną odporną na chemikalia. 
Loctite® Nordbak® 7221.
Informacje o produkcie na stronie 35

Odbudowa i zabezpieczanie zużytych
osłon spiralnych przy pomocy materiał
odpornego na zużycie Loctite® Nord-
bak® 7218 lub powłokami ceramiczny-
mi do nakładania pędzlem. Loctite®
Nordbak® 7227 lub 7228.
Informacje o produkcie na 
stronie 34 + 35

Odnawianie, powlekanie i zabez-
pieczanie łopatek wirnika, przy 
pomocy powłok ceramicznych do
nakładania pędzlem Loctite® 
Nordbak® 7227 / 7228. 
Informacje o produktach na stronie 35

Przeciwdziałanie korozji i zapiecze-
niem nakrętki mocującej wirnik do
wału przy pomocy smaru Loctite®
8023 Marine Grade.
Informacje o produkcie na stronie 28

Uszczelnianie i zabezpieczenie
przepływowych łączników 
produktem uszczelniającym 
gwinty Loctite® 572.
Informacje o produkcie na 
stronie 13

Zapobieganie korozji i zabezpieczanie
śrub w obudowach za pomocą środka
zabezpieczającego gwinty Loctite®
243 Średniej 
Wytrzymałości.
Informacje o produkcie na 
stronie 11

Utrzymanie właściwego naprężenia
śrub mocujących przy pomocy
środka zabezpieczającego gwinty
Loctite® 2701 Wysokiej Wytrzy-
małości.
Informacje o produkcie na 
stronie 11

Zabezpieczenie i uszczelnienie
łączników armatury w dowolnym
położeniu, przy użyciu środków
uszczelniających gwinty Loctite®
577 lub Loctite® 572.
Informacje o produktach na
stronie 13

Smarowanie i zapobieganie zniszcze-
niu uszczelek O-Ring przy pomocy
produktu Loctite® 8104.
Informacje o produkcie na stronie 26

Zabezpieczenie i zapobieganie
przeciekom pomiędzy elementami
obudowy pomocy produktów
zabezpieczających gwinty Loctite®
243 Średniej Wytrzyma-łości, lub
Loctite® 248 Średniej
Wytrzymałości.
Informacje o produktach na 
stronie 11

Zapobieganie
samoodkręceniu się śrub
dzięki produktom zabez-
pieczającym gwinty Loctite®
222 i Loctite® 243.
Informacje o produktach na
stronie 10 + 11

Zapobieganie luzowaniu się 
śrub przy pomocy produktu
zabezpieczającego gwinty 
Loctite® 243 Średniej 
Wytrzymałości, lub naprawa
śrub za pomocą środka 
mocującego Loctite® 660.
Informacje o produktach na
stronie 11 +16

Przeciwdziałanie korozji i
zapieczeniem nakrętki mocującej
wirnik do wału przy pomocy
smaru Loctite® 8023 Marine
Grade.
Informacje o produkcie na 
stronie 28

Naprawy pomp
Zużycie obudów, wirników i osłon spiralnych następuje poprzez korozję, erozję, kawitację i uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie te uszkodzenia mogą zostać naprawione efektywnie i tanio, za pomocą produktów Loctite®. 
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Utrzymanie Ruchu – 
Warsztaty
■ Trening praktyczny z użytkowania  produktów w utrzymaniu ruchu. 
■ Dostarczenie rozwiązań pomagających twojemu zakładowi w walce z przerwami

z powodu awarii
■ Dostarczenie rozwiązań zapobiegających występowaniu przewidywalnych 

i nieprzewidywalnych usterek

Moduły Treningowe Warsztatów
Szkolenie dotyczące produktu, jego działania i niezawodności 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalną grupą wsparcia technicznego Henkel.

Po „warsztatach” utrzymania ruchu Twoja załoga będzie posiadać wiedzę i narzędzia, 
pozwalającą na:

• oszczędność czasu
• obniżenie kosztów energii
• zwiększenie bezpieczeństwa

• redukcję użycia płynów
• zwiększenie niezawodności

Standardowe Szkolenie z Niezawodności

• Zasada działania 
połączenia gwintowego

• Zalety i wady mecha-
nicznych metod zabez
pieczania przed 
odkręceniem

• Produkty zabezpieczają-
ce gwinty Loctite®:
- Zasady działania
- Dobór Produktu

• Jakość połączenia w 
zależności od użytych 
materiałów

• Temperatura i inne 
czynniki środowiskowe

• Techniki aplikacji

• Pokaz praktyczny

• Rodzaje gwintów i
złączek

• Przyczyny wycieków

• Uszczelniacze gwintów
Loctite®:
- Zasady działania
- Dobór Produktu

• Jakość połączenia w
zależności od użytych
materiałów

• Temperatura i inne 
czynniki środowiskowe

• Techniki aplikacji

• Pokaz praktyczny 

• Dlaczego uszczelki 
zawodzą

• Materiały, z jakich 
wykonane są uszczelki

• Problemy podczas 
montażu

• Uszczelki formowane 
w miejscu - podstawy

• Dobór Produktu

• Kołnierze sztywne 
Kołnierze elastyczne

• Czynniki serwisowe

• Uszczelnianie anaero-
bowe i silikonowe 
(RTV)

• Pokaz praktyczny

• Rodzaje połączeń 
cylindrycznych

• Potencjalne problemy i 
możliwe rozwiązania

• Produkty  montażowe 
Loctite®:
- Zasady działania
- Dobór Produktu

• Jakość połączenia w 
zależności od użytych 
materiałów

• Temperatura i inne 
czynniki środowiskowe

• Techniki aplikacji

• Pokaz praktyczny 

• Typowe zastosowania

• Klejenie różnych mate-
riałów

• Łatwe i szybkie monto-
wanie części

• Kleje Loctite®:
- Zasady działania
- Dobór Produktu

Zabezpieczanie
gwintów 

Uszczelnianie Połączenia
współosiowe

Klejenie Uszczelnianie
gwintów i

połączeń rurowych 
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Cechy 

• Przegląd stanu zakładu
• Trening praktyczny
• Omówienie wszystkich działań
• Przeprowadzone w siedzibie firmy
• Zapewnienie materiałów szkoleniowych
• Przegląd powszechnych usterek i metod im zapobiegania
• Standardowy 2 godzinny warsztat może być dopasowany do 

indywidualnych potrzeb wynikających z oględzin zakładu
• Określanie dalszych niezbędnych czynności

Wyszkolony, Zmotywowany i Wyposażony Personel to droga 
do obniżenia kosztów! 

Szkolenie - Rozwiązania Utrzymania Ruchu Szkolenia
Dodatkowe

• Klejenie i uszczelnianie 
elementów narażonych 
na wstrząsy i obciąże-
nia skręcające

• Produkty Loctite®:
- Typowe zastosowania
- Dobór Produktu
- Zasady działania

• Podstawowe środki 
przeciwdziałania 
zatarciom, oleje, 
smary i suche środki 
smarne

• Jak dobrać właściwy
produkt 

• Stabilizowanie obecnej 
rdzy

• Zabezpieczenie przez 
korozją 

• Zapobieganie korozji 
elektrochemicznej

• Zwiększenie obszarów 
tarcia

• Odbudowa i naprawa 
zużytych elementów 
metalowych

• Użycie epoksydów z 
wypełniaczami meta-
lowymi, nadającymi 
się do obróbki mecha-
nicznej i posiadający-
mi właściwą wytrzy-
małość na ściskanie

• Dlaczego oczyszczać 
powierzchnie przed 
aplikacją klejów i 
uszczelniaczy

• Jak usunąć pozosta-
łości utwardzonych 
uszczelniaczy przy 
pomocy klejów i 
uszczelniaczy

• Środki do czyszczenia 
rąk

• Jak wyczyścić i 
odtłuścić elementy

Elastyczne klejenie
i uszczelnianie

Smarowanie Przygotowanie
powierzchni i

zabezpieczanie
przed korozją

Odbudowa metalu Czyszczenie 
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Loctite® 97002
Pneumatyczny wyciskacz do
kartuszy
Dozuje wszystkie produkty 
Loctite® z tubek 250 ml lub 
kartuszy 300 ml. 

Loctite® 97001
Ręczna pompka 
perystaltyczna
Jest to tani ręczny aplikator,
nakręcany na butelki Loctite® 
o pojemności 250 ml. Pozwala na
dokładne dozowanie preparatów. 

Loctite® 98414
Ręczna pompka 
perystaltyczna
Łatwa w montażu na każdej 
50 ml butelce produktu Loctite®,
przekształcając opakowanie 
produktu w przenośny dozownik. 
W zestawie ze stojakiem pod
butelkę 50 ml. 

Loctite® 97006
Cyfrowy dozownik 
do strzykawek

Ca¬kowicie zintegrowany system
dozowania produktów z 10 ml 
plastikowych strzykawek. Umo¿li-
wia dozowanie zarówno p¬ynnych
produktów, jak i klejów o konsy-
stencji g™stej pasty.

Loctite® 97262
Zestaw igie¬
Zestaw igie¬ u¿ywanych do
nak¬adania produktów Loctite®.

Dozowniki

■ Narz™dzia dozujåce Loctite® sprawiajå, ¿e nak¬adanie i u¿ycie produktów 
Loctite® staje si™ szybsze, dok¬adniejsze, czyste i oszcz™dne.

■ Z szerokiej gamy urzådzeñ, poni¿ej przedstawiamy kilka wybranych przykadów 
najbardziej odpowiednich do nak¬adania produktów Loctite®, opisanych 
w naszym poradniku.

Loctite® 97008
Sterownik pó¬automatyczny 
Loctite® 97009
Sterownik pó¬automatyczny
W pe¬ni zintegrowany pó¬automa-
tyczny system do nak¬adania 
klejów.

Loctite® 96001 
50 ml Wyciskacz do 
podwójnych kartuszy
Loctite® 96003 
200 ml Wyciskacz do 
podwójnych kartuszy
Automatyczne mieszanie klejów 
strukturalnych Loctite® w odpo-
wiednich proporcjach. Ca¬kowite
wykorzystanie ilo‚ci kleju  znaj-
dujåcego si™ w opakowaniu, tak
wa¿ne w procesie produkcyjnym.

Loctite® 97121
Aplikator z zaworem 
zaciskowym
Zawór zaciskowy sterowany 
pneumatycznie, u¿ywany ze 
sterownikiem Loctite® 97008
i 97009.

Loctite® 97033
UV Wand System
Wysokowydajny system utwardza-
nia punktowego emitujåcy promie-
niowanie UVA i ‚wiat¬o widzialne 
(‚wiat¬o niebieskie) pozwalajåcy 
na bardzo szybkie utwardzanie. 
Idealny do produkcji wielkoseryjnej 
i krótkich czasów utwardzania.

Loctite® 97035
UVALOC Flood System
Szufladowy system utwardzania 
emitujåcy promieniowanie 
o du¿ym nat™¿eniu. Jest on 
wyposa¿ony w 1000 W metalowå 
lamp™ halogenowå. Przeznaczony
do emitowania promieniowania 
UVA, UVC i ‚wiat¬a widzialnego.
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Informacje niezb™dne 
przysk¬adaniu zamówieñ
■ Poni¿ej znajdziesz wykaz produktów Loctite®

wed¬ug numeru produktu!

* Prodkty z 
certyfikatem NSF

Numer Nazwa produktu                         Opakowanie nr kat. nr IDH Strona Numer Nazwa produktu                         Opakowanie nr kat. nr IDH Strona 

222 Zabezpieczanie gwintów, 
niskiej wytrzymałości* 12 x 10 ml *** *** 10

222 Zabezpieczanie gwintów, 
niskiej wytrzymałości* 50 ml *** *** 10

222 Zabezpieczanie gwintów, 
niskiej wytrzymałości* 250 ml *** *** 10

243 Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Płyn 12 x 10 ml *** *** 11

243 Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Płyn 50 ml *** *** 11

243 Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Płyn 250 ml *** *** 11

248 Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Sztyft 9 g Sztyft *** *** 11

248 Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Sztyft 19 g Sztyft *** *** 11

268 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości, Sztyft 9 g Sztyft *** *** 11

268 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości, Sztyft 19 g Sztyft *** *** 11

270 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości*, Płyn 12 x 10 ml *** *** 11

270 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości*, Płyn 50 ml *** *** 11

270 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości*, Płyn 250 ml *** *** 11

2701 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości, Płyn 12 x 5ml *** *** 11

2701 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości, Płyn 50ml *** *** 11

2701 Zabezpieczanie gwintów, wysokiej 
wytrzymałości, Płyn 250 ml *** *** 11

290 Zabezpieczanie gwintów,Uprzednio łączone 12 x 10 ml *** *** 10
290 Zabezpieczanie gwintów,Uprzednio łączone 50ml *** *** 10
290 Zabezpieczanie gwintów,Uprzednio łączone 250 ml *** *** 10
3030 Klej epoksydowy do poliolefin 37 ml *** *** 20
330 MULTI-BOND® Zestaw* 50/40 ml *** *** 20
330 Klej Strukturalny, Utwardzany, 315 ml *** *** 20

nie zmieszany* 
3421 A&B Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 50 ml *** *** 20
3421 A&B Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 200 ml *** *** 20
3421 A&B Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 400 ml *** *** 20
3421 A Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 1kg *** *** 20
3421 A Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 20 kg *** *** 20
3421 B Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 1kg *** *** 20
3421 B Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 20 kg *** *** 20
3430 A&B Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 2 x 24 ml *** *** 21
3430 A&B Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 50 ml *** *** 21
3430 A&B Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 200 ml *** *** 21
3430 A Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 1 kg *** *** 21
3430 B Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 1 kg *** *** 21
3450 A&B Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 2 x 25 ml *** *** 21
3463 Metal Magic Steel™ Sztyft 114 g *** *** 39
3471 A&B Metal Set S1, Powłoka 500 g *** *** 32
3472 A&B Metal Set S2, Lejący 500 g *** *** 32
3473 A&B Metal Set S3, Szybkie Utwardzanie 500 g *** *** 33
3474 A&B Metal Set M,Odporny na wodę 500 g *** *** 33
3475 A&B Metal Set A1, Wielofunkcyjny 500 g *** *** 33
3479 A&B Metal Set HTA, Wysokie temperatury 500 g *** *** 33
401 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 10 x 3 g *** *** 19
401 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 20 g *** *** 19
401 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 50 g *** *** 19
401 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 500 g *** *** 19
406 Klej błyskawiczny, Elastomery 20 g *** *** 18
406 Klej błyskawiczny, Elastomery 500 g *** *** 18
4062 Klej błyskawiczny, Uprzednio łączone 20 g *** *** 19
4062 Klej błyskawiczny, Uprzednio łączone 500 g *** *** 19
431 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania, 

wysokiej lepkości 20 g *** *** 19
431 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania, 

wysokiej lepkości 500 g *** *** 19

454 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 10 x 10 ml *** *** 18
454 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 20 g *** *** 18
454 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 300 g *** *** 18
454 Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 300 g *** *** 18

(Collapsable Cartridge) *** ***
480 Klej błyskawiczny, Nie łuszczący się 20 g *** *** 18
480 Klej błyskawiczny, Nie łuszczący się 500 g *** *** 18
4850 Elastyczny Klej błyskawiczny 20 g *** *** 19
4850 Elastyczny Klej błyskawiczny 500 g *** *** 19
5070 Zestaw do naprawy rur 2” x 6’ Kit *** *** 39
510 Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne 

Elementy* 50 ml *** *** 15
510 Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne 

Elementy* 160 ml *** *** 15
510 Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne 

Elementy* 250 ml *** *** 15
5145 Elastyczny Usczelniacz klejący, 

Nie powodujący korozji 40 ml *** *** 22
5145 Elastyczny Usczelniacz klejący, 

Nie powodujący korozji 300 ml *** *** 22
518 Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne 

Elementy* 65 ml *** *** 15
518 Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne 

Elementy* 300 ml *** *** 15
5203 Uszczelniacz Powierzchni, 

niskiej wytrzymałości 50 ml *** *** 14
5203 Uszczelniacz Powierzchni, 

niskiej wytrzymałości 300 ml *** *** 14
5331 Uszczelnianie gwintów rurowych, 

Tworzywa Sztuczne* 100 ml *** *** 12
534 Produkt do pozycjonowania gotowych 

uszczelek, Sztyft 9 g Sztyft *** *** 14
534 Produkt do pozycjonowania gotowych 

uszczelek, Sztyft 19 g Sztyft *** *** 14
5366 Elastyczny Usczelniacz klejący, 

Przezroczysty 310 ml *** *** 23
5367 Elastyczny Usczelniacz klejący, Biały 310 ml *** *** 23
5368 Elastyczny Usczelniacz klejący, Czarny 310 ml *** *** 23
5398 Elastyczny Usczelniacz klejący, 

Wysokie temperatury, Czerwony 310 ml *** *** 23
5399 Elastyczny Usczelniacz klejący, 

Wysokie temperatury, Czerwony 310 ml *** *** 23
542 Uszczelnianie gwintów rurowych, 

Hydrauliczne i Pneumatyczne 12 x 10 ml *** *** 13
542 Uszczelnianie gwintów rurowych, 

Hydrauliczne i Pneumatyczne 50 ml *** *** 13
542 Uszczelnianie gwintów rurowych, 

Hydrauliczne i Pneumatyczne 250 ml *** *** 13
548 Uszczelniacz powierzchni, Sztyft 9 g Sztyft *** *** 14
548 Uszczelniacz powierzchni, Sztyft 18 g Sztyft *** *** 14
55 Nić uszczelniająca gwinty rurowe* 50 m *** *** 12
55 Nić uszczelniająca gwinty rurowe* 150 m *** *** 12
5699 Uszczelniacz Powierzchni, 

duże szczeliny/Odporny na Glikol* 300 ml *** *** 15
561 Uszczelnianie gwintów rurowych* 19 g Sztyft *** *** 13
572 Usczelnianie gwintów rurowych, 

Wolne utwardzanie 50 ml *** *** 13
572 Usczelnianie gwintów rurowych, 

Wolne utwardzanie 250 ml *** *** 13
574 Uszczelniacz Powierzchni 50 ml *** *** 14
574 Uszczelniacz Powierzchni 250 ml *** *** 14
577 Usczelnianie gwintów rurowych, 

Ogólnego Stosowania * 50 ml *** *** 13
577 Usczelnianie gwintów rurowych, 

Ogólnego Stosowania * 250 ml *** *** 13
5910 Uszczelniacz Powierzchni, duże 

szczeliny/Elastyczny 300 ml *** *** 15
603 Środek mocujący, wysokiej  

wytrzymałości, zaolejone powierzchnie* 12 x 10 ml *** *** 17
603 Środek mocujący, wysokiej  

wytrzymałości, zaolejone powierzchnie* 50 ml *** *** 17

*** Aktualne numery IDH oraz numery katalogowe dostępne u konsultantów technicznych
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Informacje niezb™dne 
przysk¬adaniu zamówieñ

Numer Nazwa produktu                         Opakowanie nr kat. nr IDH Strona Numer Nazwa produktu                         Opakowanie nr kat. nr IDH Strona 

603 Środek mocujący, wysokiej  
wytrzymałości, zaolejone powierzchnie* 250 ml *** *** 17

638 Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości* 50 ml *** *** 17
638 Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości* 250 ml *** *** 17
641 Środek mocujący, średniej wytrzymałości 12 x 10 ml *** *** 16
641 Środek mocujący, średniej wytrzymałości 50 ml *** *** 16
641 Środek mocujący, średniej wytrzymałości 250 ml *** *** 16
648 Środek mocujący, Wysokie temperatury 50 ml *** *** 17
648 Środek mocujący, Wysokie temperatury 250 ml *** *** 17
660 Środek mocujący, Naprawa dużych szczelin* 12 x 50 ml *** *** 16
668 Środek mocujący, Sztyft 9 g Sztyft *** *** 17
668 Środek mocujący, Sztyft 19 g Sztyft *** *** 17
7039 Zmywacz, Aerozol 12 x 400 ml *** *** 37
7063 Zmywacz Aerozol 400 ml *** *** 37
7063 Zmywacz pompka 400 ml *** *** 37
7063 Zmywacz 10 l *** *** 37
7063 Zmywacz 200 l *** *** 37
7100 Detektor nieszczelności gazowych 400 ml *** *** 39
7200 Gasket Remover, Aerozol 400 ml *** *** 37
7218 Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 1 kg *** *** 34
7218 Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 10 kg *** *** 34
7219 Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 

i udeżenia 1 kg *** *** 34
7219 Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 

i udeżenia 10 kg *** *** 34
7221 Nordbak Powłoka Odporna na chemikalia 5.4 kg *** *** 35
7222 Nordbak Powłoka Odporna na wodę 1.3 kg *** *** 34
7226 Nordbak powłoka odporna na zużycie 

w urządzeniach pneumatycznych 1 kg *** *** 35
7226 Nordbak powłoka odporna na zużycie 

w urządzeniach pneumatycznych 10 kg *** *** 35
7227 Nordbak Powłoka ceramiczna Szara 1 kg *** *** 35
7228 Nordbak Powłoka ceramiczna Biała 1 kg *** *** 35
7229 Nordbak Powłoka odporna na zużycie 

w urządzeniach pneumatycznych, 
wysokie temp. 10 kg *** *** 35

7230 Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie, 
Wysokie temperatury 10 kg *** *** 34

7234 Nordbak Powłoka Ceramiczna, 
Wysokie temperatury 1 kg *** *** 35

7239 Grunt do tworzyw sztucznych, 
CA (wszystkie tworzywa sztuczne) 4 ml *** *** 38

7240 Aktywator, Anaerobowy 90 ml *** *** 38
7388 Aktywator, Aerozol 315 ml *** *** 20
7458 Aktywator 500 ml *** *** 38
7500 Powłoka antykorozyjna 1 l *** *** 30
7800 Aerozol Cynkowy 12 x 400 ml *** *** 31
7802 Lakier Ochronny 12 x 400 ml *** *** 31
7803 Powłoka antykorozyjna 12 x 400 ml *** *** 31
7840 Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 200 *** *** 37
7840 Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 12 x 750 ml *** *** 37
7840 Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 20 *** *** 37
7840 Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 4x5 lt. *** *** 37
7850 Środek do mycia rąk 4x3 lt. *** *** 36
7850 Środek do mycia rąk 12 x 400 ml *** *** 36
7850 Środek do mycia rąk 2x10 *** *** 36
7855 Środek do mycia rąk, Lakiery, Żywice 12 x 400 ml *** *** 36
7855 Środek do mycia rąk, Lakiery, Żywice 1.75 lt *** *** 36
7922 Aerozol Cynkowy, matowy 12 x 400 ml *** *** 31
8001 Olej mineralny w aerozolu* 400 ml *** *** 24
8005 Smar do paska klinowego, Aerozol 400 ml *** *** 30
8007 C5-A® Smar na bazie miedzi, Aerozol 400 ml *** *** 29
8008 C5-A® Smar na bazie miedzi, nakładany 

pędzlem 113 g *** *** 29
8008 C5-A® Smar na bazie miedzi, nakładany 

pędzlem 454 g *** *** 29
8008 C5-A® Smar na bazie miedzi 3.6 kg *** *** 29
8009 Smar Heavy Duty Anti-Seize, nakładany 

pędzlem 454g *** *** 28
8009 Smar Heavy Duty Anti-Seize 3.6 kg *** *** 28

8011 Smar do łańcuchów, Wysokie 
temperatury* 400 ml *** *** 25

8013 Pasta Molibdenowa, nakładana pędzlem 454g *** *** 28
8013 Pasta Molibdenowa 6.8 kg *** *** 28
8013 N-7000 Smar Anti-Seize dla przemysłu 

nuklearnego, nakładany pędzlem 454g *** *** 28
8014 Smar Anti-Sieze dla przemysłu 

sporzywczego* 907 g *** *** 29
8018 Solvo Rust, Aerozol 12 x 400 ml *** *** 25
8021 Olej Silikonowy, Aerozol 12 x 400 ml *** *** 25
8023 Marine Grade, Smar Anti-Seize, 

nakładany pędzlem 454 g *** *** 28
8030 Olej chłodząco smarujący 250 ml *** *** 25
8030 Olej chłodząco smarujący, Aerozol 12 x 400 ml *** *** 25
8031 Olej chłodząco smarujący 250 ml *** *** 25
8031 Olej chłodząco smarujący, Aerozol 12 x 400 ml *** *** 25
8060 Smar Anti-Seize na bazie aluminium 20 g Sztyft *** *** 29
8065 C5-A® Smar na bazie miedzi 20 g Sztyft *** *** 29
8101 Smar do łańcuchów, Aerozol 400 ml *** *** 27
8102 Środek smarny wysokowydajny 400 g *** *** 27
8102 Środek smarny wysokowydajny 6x1 l *** *** 27
8103 MoS2 Smar 400 g *** *** 27
8103 MoS2 Smar 6x1 l *** *** 27
8104 Smar Silikonowy dla przemysłu 

sporzywczego* 6x1 l *** *** 26
8105 Smar Mineralnyy dla przemysłu 

sporzywczego* 400 ml *** *** 27
8106 Smar Litowy 400 ml *** *** 26
8106 Smar Litowy 1 l *** *** 26
8150 Smar Anti-Seize na bazie aluminium 500 g *** *** 29
8150 Smar Anti-Seize na bazie aluminium 1 kg *** *** 29
8150 Smar Anti-Seize na bazie aluminium 5 kg *** *** 29
8151 Smar Anti-Seize na bazie aluminium, 

Aerozol 400 ml *** *** 29
8153 Smar Anti-Seize bez domieszek metali, 

Aerozol 400 ml *** *** 29
8154 MoS2 montażowy , Aerozol* 400 ml *** *** 29
8155 MoS2 Pasta montażowa 1 kg *** *** 29
8156 Smar Anti-Seize bez domieszek metali 500 g *** *** 29
8191 MOS2 o zmniejszonym tarciu, Aerozol 400 ml *** *** 24
8192 Powłoka Teflonowa dla przemysłu 

sporzywczego, Aerozol* 400 ml *** *** 24
8201 5-Way, Aerozol 12 x 400 ml *** *** 25
9466 A&B Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 50 ml *** *** 21
9466 A&B Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 200 ml *** *** 21
9466 A&B Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 400 ml *** *** 21
9466 A Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 1 kg *** *** 21
9466 B Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 1 kg *** *** 21
9466 A Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 20 kg *** *** 21
9466 B Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 17 kg *** *** 21
9492 A&B Klej Strukturalny, Wysokie temperatury 50 ml *** *** 21
9492 A&B Klej Strukturalny, Wysokie temperatury 400 ml *** *** 21
96001 Dozownik do podwójnych kartuszy 

z epoksydami 50 ml *** *** 44
96003 Dozownik do podwójnych kartuszy 

z epoksydami 200 ml *** *** 44
97001 Ręczna pompka perystaltyczna eq *** *** 44
97002 Dozownik pneumatyczny do kartuszy 

300 ml eq *** *** 44
97006 Sterownik do strzykawek eq *** *** 44
97008 Sterownik półautomatyczny 1 l *** *** 44
97009 Sterownik półautomatyczny z czujnikiem 

niskiego poziomu 2 l *** *** 44
97033 Lampa UV eq *** *** 44
97035 System komorowego utwardzania 

UVALOC 1000 eq *** *** 44
97121 Aplikator z zaworem zaciskowym eq *** *** 44
97263 Zestaw uniwersalny igieł dozujących Kit *** *** 44
98414 Ręczna pompka perystaltyczna eq *** *** 44

O-Ring Zestaw Kit *** *** 39

■ Poni¿ej znajdziesz wykaz produktów Loctite®

wed¬ug numeru produktu!

* Prodkty z 
certyfikatem NSF

*** Aktualne numery IDH oraz numery katalogowe dostępne u konsultantów technicznych
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■ Poni¿ej znajdziesz wykaz produktów Loctite®

wed¬ug numeru produktu!

* Prodkty z 
certyfikatem NSF

5-Way, Aerozol 8201 12 x 400 ml *** *** 25
Aerozol Cynkowy 7800 12 x 400 ml *** *** 31
Aerozol Cynkowy, matowy 7922 12 x 400 ml *** *** 31
Aktywator 7458 500 ml *** *** 38
Aktywator, Aerozol 7388 315 ml *** *** 20
Aktywator, Anaerobowy 7240 90 ml *** *** 38
Aplikator z zaworem zaciskowym 97121 eq *** *** 44
C5-A® Smar na bazie miedzi 8008 3.6 kg *** *** 29
C5-A® Smar na bazie miedzi 8065 20 g Sztyft *** *** 29
C5-A® Smar na bazie miedzi, Aerozol 8007 400 ml *** *** 29
C5-A® Smar na bazie miedzi, 
nakładany pędzlem 8008 113 g *** *** 29
C5-A® Smar na bazie miedzi, 
nakładany pędzlem 8008 454g *** *** 29
Cutting oil, Aerozol 8030 12 x 400 ml *** *** 25
Cutting oil, Aerozol 8031 12 x 400 ml *** *** 25
Dozownik do podwójnych kartuszy z 
epoksydami 96001 50 ml *** *** 44
Dozownik do podwójnych kartuszy z 
epoksydami 96003 200 ml *** *** 44
Dozownik pneumatyczny do 
kartuszy 300 ml 97002 eq *** *** 44
Elastyczny Klej błyskawiczny 4850 20 g *** *** 19
Elastyczny Klej błyskawiczny 4850 500 g *** *** 19
Elastyczny Usczelniacz klejący, Biały 5367 310 ml *** *** 23
Elastyczny Usczelniacz klejący, Czarny 5368 310 ml *** *** 23
Elastyczny Usczelniacz klejący, 
Nie powodujący korozji 5145 300 ml *** *** 22
Elastyczny Usczelniacz klejący, 
Nie powodujący korozji 5145 40 ml *** *** 22
Elastyczny Usczelniacz klejący, 
Przezroczysty 5366 310 ml *** *** 23
Elastyczny Usczelniacz klejący, 
Wysokie temperatury, Czerwony 5398 310 ml *** *** 23
Elastyczny Usczelniacz klejący, 
Wysokie temperatury, Czerwony 5399 310 ml *** *** 23
Gasket Remover, Aerozol 7200 400 ml *** *** 37
Grunt do tworzyw sztucznych, 
CA (wszystkie tworzywa sztuczne) 7239 4 ml *** *** 38
Klej błyskawiczny, Elastomery 406 20 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Elastomery 406 500 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Nie łuszczący się 480 20 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Nie łuszczący się 480 500 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 454 10 x 10 ml *** *** 18
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 454 20 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 454 300 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania Żel* 
(Collapsable Cartridge) 454 300 g *** *** 18
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 401 10 x 3 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 401 20 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 401 50 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania* 401 500 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania, 
wysokiej lepkości 431 20 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Ogólnego Stosowania, 
wysokiej lepkości 431 500 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Uprzednio łączone 4062 20 g *** *** 19
Klej błyskawiczny, Uprzednio łączone 4062 500 g *** *** 19
Klej epoksydowy do poliolefin 3030 37 ml *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 A&B 50 ml *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 A&B 200 ml *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 A&B 400 ml *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 A 1 kg *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 A 20 kg *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 B 1 kg *** *** 20
Klej Strukturalny, Ogólnego Stosowania 3421 B 20 kg *** *** 20
Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 3430 A&B 2 x 24 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 3430 A&B 50 ml *** *** 21

Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 3430 A&B 200 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 3430 A 1 kg *** *** 21
Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 3430 B 1 kg *** *** 21
Klej Strukturalny, Szybkie Utwardzanie 3450 A&B 2 x 25 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, Utwardzany, nie zmieszany* 330 315 ml *** *** 20
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 A&B 50 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 A&B 200 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 A&B 400 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 A 1 kg *** *** 21
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 B 1 kg *** *** 21
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 A 20 kg *** *** 21
Klej Strukturalny, wolno utwardzający się 9466 B 17 kg *** *** 21
Klej Strukturalny, Wysokie temperatury 9492 A&B 50 ml *** *** 21
Klej Strukturalny, Wysokie temperatury 9492 A&B 400 ml *** *** 21
Lakier Ochronny 7802 12 x 400 ml *** *** 31
Lampa UV 97033 eq *** *** 44
Leak Detector Spray 7100 400 ml *** *** 39
Marine Grade, Anti-Seize, 
nakładany pędzlem 8023 454 g *** *** 28
Metal Magic Steel™ Sztyft 3463 114 g *** *** 39
Metal Set A1, Wielofunkcyjny 3475 A&B 500 g *** *** 33
Metal Set HTA, Wysokie temperatury 
Resistant 3479 A&B 500 g *** *** 33
Metal Set M,Odporny na wodę 3474 A&B 500 g *** *** 33
Metal Set S1, Powłoka 3471 A&B 500 g *** *** 32
Metal Set S2, Lejący 3472 A&B 500 g *** *** 32
Metal Set S3, Szybkie Utwardzanie 3473 A&B 500 g *** *** 33
MoS2 montażowy , Aerozol* 8154 400 ml *** *** 29
MOS2 o zmniejszonym tarciu, Aerozol 8191 400 ml *** *** 24
MoS2 Pasta montażowa 8155 1 kg *** *** 29
MoS2 Smar 8103 400 g *** *** 27
MoS2 Smar 8103 6x1 l *** *** 27
MULTI-BOND® Kit* 330 50/18 ml *** *** 20
N-7000 Smar Anti-Seize dla przemysłu 
nuklearnego, nakładany pędzlem 8013 454 g *** *** 28
Nić uszczelniająca gwinty rurowe* 55 50 m *** *** 12
Nić uszczelniająca gwinty rurowe* 55 150 m *** *** 12
Nordbak Chemical Resistant Coating 7221 5.4 kg *** *** 35
Nordbak Odporny na wodęPowłoka 7222 1.3 kg *** *** 34
Nordbak Powłoka ceramiczna Biała 7228 1 kg *** *** 35
Nordbak Powłoka ceramiczna Szara 7227 1 kg *** *** 35
Nordbak Powłoka Ceramiczna, 
Wysokie temperatury 7234 1 kg *** *** 35
Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 7218 1 kg *** *** 34
Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 7218 10 kg *** *** 34
Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 
i udeżenia 7219 10 kg *** *** 34
Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie 
i udeżenia 7219 1 kg *** *** 34
Nordbak Powłoka Odporna na zuzycie, 
Wysokie temperatury 7230 10 kg *** *** 34
Nordbak powłoka odporna na zużycie w 
urządzeniach pneumatycznych 7226 1 kg *** *** 35
Nordbak powłoka odporna na zużycie w 
urządzeniach pneumatycznych 7226 10 kg *** *** 35
Nordbak Powłoka odporna na zużycie 
w urządzeniach pneumatycznych, 
wysokie temp. 7229 10 kg *** *** 35
Olej chłodząco smarujący 8030 259 ml *** *** 25
Olej chłodząco smarujący 8031 250 ml *** *** 25
Olej mineralny w aerozolu* 8001 400 ml *** *** 24
Olej Silikonowy, Aerozol 8021 12 x 400 ml *** *** 25
O-Ring Zestaw Kit *** *** 39
Pasta Molibdenowa 8012 6.8 kg *** *** 28
Pasta Molibdenowa, nakładany pędzlem 8012 454 g *** *** 28
Pipe Repair Kit 5070 2" x 6' Kit *** *** 39
Powłoka anty korozyjna 7500 1 l *** *** 30
Powłoka antykorozyjna 7803 12 x 400 ml *** *** 31

Nazwa produktu Numer Opakowanie nr kat. nr IDH Strona Nazwa produktu Numer Opakowanie nr kat. nr IDH Strona

*** Aktualne numery IDH oraz numery katalogowe dostępne u konsultantów technicznych
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Powłoka Teflonowa dla przemysłu 
sporzywczego, Aerozol* 8192 400 ml *** *** 24
Produkt do pozycjonowania gotowych 
uszczelek, Sztyft 534 9 g Sztyft *** *** 14
Produkt do pozycjonowania gotowych 
uszczelek, Sztyft 534 19 g Sztyft *** *** 14
Ręczna pompka perystaltyczna 97001 eq *** *** 44
Ręczna pompka perystaltyczna 98414 eq *** *** 44
Smar Anti-Seize bez domieszek metali 8156 500 g *** *** 29
Smar Anti-Seize bez domieszek metali, 
Aerozol 8153 400 ml *** *** 29
Smar Anti-Seize na bazie aluminium 8060 20 g Sztyft *** *** 29
Smar Anti-Seize na bazie aluminium 8150 500 g *** *** 29
Smar Anti-Seize na bazie aluminium 8150 1 kg *** *** 29
Smar Anti-Seize na bazie aluminium 8150 5 kg *** *** 29
Smar Anti-Seize na bazie aluminium, Aerozol 8151 400 ml *** *** 29
Smar Anti-Sieze dla przemysłu 
sporzywczego* 8014 907 g *** *** 29
Smar do łańcuchów, Aerozol 8101 400 ml *** *** 27
Smar do łańcuchów, Wysokie temperatury* 8011 400 ml *** *** 25
Smar do paska klinowego, Aerozol 8005 400 ml *** *** 30
Smar Heavy Duty Anti-Seize 8009 3.6 kg *** *** 28
Smar Heavy Duty Anti-Seize, 
nakładany pędzlem 8009 454 g *** *** 28
Smar Litowy 8106 400 ml *** *** 26
Smar Litowy 8106 1 l *** *** 26
Smar Mineralnyy dla przemysłu 
sporzywczego* 8105 400 ml *** *** 27
Smar Silikonowy dla przemysłu 
sporzywczego* 8104 6x1 l *** *** 26
Solvo Rust, Aerozol 8018 12 x 400 ml *** *** 25
Sterownik do strzykawek 97006 eq *** *** 44
Sterownik półautomatyczny 97008 2 l *** *** 44
Sterownik półautomatyczny with 
Low Level Sensor 97009 2 l *** *** 44
System komorowego utwardzania 
UVALOC 1000 97035 eq *** *** 44
Środek do mycia rąk 7850 4x3 l *** *** 36
Środek do mycia rąk 7850 12 x 400 ml *** *** 36
Środek do mycia rąk 7850 2x10 *** *** 36
Środek do mycia rąk, Lakiery, Żywice 7855 12 x 400 ml *** *** 36
Środek do mycia rąk, Lakiery, Żywice 7855 1.75 l *** *** 36
Środek mocujący, Naprawa dużych szczelin* 660 12 x 50 ml *** *** 16
Środek mocujący, Sztyft 668 9 g Sztyft *** *** 17
Środek mocujący, Sztyft 668 19 g Sztyft *** *** 17
Środek mocujący, średniej wytrzymałości 641 12 x 10 ml *** *** 16
Środek mocujący, średniej wytrzymałości 641 50 ml *** *** 16
Środek mocujący, średniej wytrzymałości 641 250 ml *** *** 16
Środek mocujący, Wysokie temperatury 648 50 ml *** *** 17
Środek mocujący, Wysokie temperatury 648 250 ml *** *** 17
Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości* 638 50 ml *** *** 17
Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości* 638 250 ml *** *** 17
Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości, 
zaolejone powierzchnie* 603 12 x 10 ml *** *** 17
Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości, 
zaolejone powierzchnie* 603 50 ml *** *** 17
Środek mocujący, wysokiej wytrzymałości, 
zaolejone powierzchnie* 603 250 ml *** *** 17
Środek smarny wysokowydajny 8102 400 g *** *** 27
Środek smarny wysokowydajny 8102 6x1 l *** *** 27
Usczelnianie gwintów rurowych, 
Ogólnego Stosowania * 577 50 ml *** *** 13
Usczelnianie gwintów rurowych, 
Ogólnego Stosowania * 577 250 ml *** *** 13
Usczelnianie gwintów rurowych, 
Wolne utwardzanie 572 50 ml *** *** 13
Usczelnianie gwintów rurowych, 
Wolne utwardzanie 572 250 ml *** *** 13
Uszczelniacz Powierzchni 574 250 ml *** *** 14
Uszczelniacz Powierzchni 574 50 ml *** *** 14

Uszczelniacz Powierzchni, 
duże szczeliny/Elastyczny 5910 300 ml *** *** 15
Uszczelniacz Powierzchni, 
duże szczeliny/Odporny na Glikol* 5699 300 ml *** *** 15
Uszczelniacz Powierzchni, 
niskiej wytrzymałości 5203 50 ml *** *** 14
Uszczelniacz Powierzchni, 
niskiej wytrzymałości 5203 300 ml *** *** 14
Uszczelniacz powierzchni, Sztyft 548 9 g Sztyft *** *** 14
Uszczelniacz powierzchni, Sztyft 548 18 g Sztyft *** *** 14
Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne Elementy* 510 50 ml *** *** 15
Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne Elementy* 510 160 ml *** *** 15
Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne Elementy* 510 250 ml *** *** 15
Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne Elementy* 518 65 ml *** *** 15
Uszczelniacz Powierzchni, Sztywne Elementy* 518 300 ml *** *** 15
Uszczelnianie gwintów rurowych* 561 19 g Sztyft *** *** 13
Uszczelnianie gwintów rurowych, 
Hydrauliczne i Pneumatyczne 542 12 x 10 ml *** *** 13
Uszczelnianie gwintów rurowych, 
Hydrauliczne i Pneumatyczne 542 50 ml *** *** 13
Uszczelnianie gwintów rurowych, 
Hydrauliczne i Pneumatyczne 542 250 ml *** *** 13
Uszczelnianie gwintów rurowych, 
Tworzywa Sztuczne* 5331 100 ml *** *** 12
Zabezpieczanie gwintów, 
niskiej wytrzymałości* 222 12 x 10 ml *** *** 10
Zabezpieczanie gwintów, 
niskiej wytrzymałości* 222 50 ml *** *** 10
Zabezpieczanie gwintów, 
niskiej wytrzymałości* 222 250 ml *** *** 10
Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Płyn 243 12 x 10 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Płyn 243 50 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Płyn 243 250 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Sztyft 248 9 g Sztyft *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
średniej wytrzymałości*, Sztyft 248 19 g Sztyft *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości*, Płyn 270 12 x 10 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości*, Płyn 270 50 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości*, Płyn 270 250 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości, Płyn 2701 10 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości, Płyn 2701 50 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości, Płyn 2701 250 ml *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości, Sztyft 268 9 g Sztyft *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów, 
wysokiej wytrzymałości, Sztyft 268 19 g Sztyft *** *** 11
Zabezpieczanie gwintów,uprzednio łączone 290 12 x 10 ml *** *** 10
Zabezpieczanie gwintów,Uprzednio łączone 290 50 ml *** *** 10
Zabezpieczanie gwintów,Uprzednio łączone 290 250 ml *** *** 10
Zestaw uniwersalny igieł dozujących 97262 Kit *** *** 44
Zmywacz 7063 10 l *** *** 37
Zmywacz 7063 200 l *** *** 37
Zmywacz Aerozol 7063 400 ml *** *** 37
Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 7840 200 *** *** 37
Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 7840 12 x 750 ml *** *** 37
Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 7840 20 *** *** 37
Zmywacz do dużych powierzchni (wodny) 7840 4x5 l *** *** 37
Zmywacz pompka 7063 400 ml *** *** 37
Zmywacz, Aerozol 7039 12 x 400 ml *** *** 37

Nazwa produktu Numer Opakowanie nr kat. nr IDH Strona Nazwa produktu Numer Opakowanie nr kat. nr IDH Strona
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Mi™dzynarodowe i angielskie
jednostki miar i wag

WIELKO“¢ JEDNOSTKA PODSTAWOWA UK}ADU SI KROTNO“¢ LUB WARTO“¢ W JEDNOSTKACH SI

D¬ugo‚ç metr = m centymetr = cm = 10 -2 m
millimetr = mm = 10 -3 m
mikron = µm = 10 -6 m

Powierzchnia metr kwadratowy = m2 centymetr kwadratowy = cm2 = 10 -4 m 2 

milimetr kwadratowy = mm2 = 10 -6 m 2 

Obj™to‚ç metr sze‚cienny = m 3 centymetr sze‚cienny = cm3 = 10 -6 m 3

decymetr sze‚cienny= dm3 = 10 -3 m 3 

Masa kilogram = kg gram = g = 10 -3 kg 
tona = t = 10 3 kg

Masa powierz. kg/m 3 g/cm3 = 103 kg/m3 = kg/dm3

Pr™dko‚ç liniowa m/s cm/s  = 10 -2 m/s
Pr™dko‚ç obrotowa rad/s –
Si¬a Newton = N dyne  = dyn = 10 -5 N

decaNewton = daN = 10 N
Moment Nm daNm = 10 Nm

Ci‚nienie pascal = Pa m. bar = 10 2 Pa
bar = 10 5 Pa
megapascal = MPa = 106 Pa = N/mm2

Masa liniowa kg/m g/cm  = 10 -1 kg/m 

INNE JEDNOSTKI SPOZA UK}ADU SI JEDNOSTKI ANGIELSKIE W PRZELICZENIU NA JEDNOSTKI SI

cal = in = 1’ = 2,54 cm
stopa = ft = 1` = 30,48 cm
jard = yd = 0,914 m

cal kwadratowy = in2, sq in = 6,452 cm2

stopa kwadratowa = ft2, sq ft = 929,03 cm2

jard kwadratowy = yd2, sq yd = 0,836 m2

1 litr = 1 x 10 -3 m 3 cal sze‚cienny = in3, cu in = 16,387 cm3

stopa sze‚cienna = ft3, cu ft = 0,028 m3

yard sze‚cienny = yd 3, cu yd  = 0,765 m 3

1 litr = 1,76 pint = 0,22 galona

uncja= oz = 28,350 g
funt = lb = 0,454 kg
tona = 2240 lb = 1016,05 kg
US tona (tona amerykañska) = 2000 lb = 907,185 kg

funtów na stop™ = lb/ft = 1,488 kg/m
funtów na jard = lb/yd = 0,496 kg/m

funtów na stop™ sze‚ciennå = lb/ft 3 = 16,019 kg/m 3

m/min = 1/60 m/s stopa na sekund™ = ft/s = 60 ft/min = 0,305 m/s

obroty na seund™  = r/s = 2 π rad/s obrotów na  minut™ (rpm) = 2 π rad/min

kG = 9,81 N = 0,981 daN obrotów na minut™ (rpm)  = 4,448 N = 0,454 kgf

kGm = 0,908 daNm = 9,81 Nm funt-si¬a  = 1,355 Nm = 0,138 kgfm

kG/cm 2 = 9,81 104Pa Lbf/in2 (lub psi) = 6895,00 Pa = 0,0698 bar

kG/mm 2 = 9,81 N/mm 2 = 5,17/mm s¬upa rt™ci
= 0,981 daN/mm2 tona-si¬a na cal kwadratowy
= 9,81 Mpa = tonf/in 2 = 15,4448 Mpa
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Henkel – 
dostawca rozwiåzañ

Henkel Polska Sp. z o.o.
Loctite Industrial
PL-02-672 WARSZAWA
ul. Domaniewska 41 
Tel. (022) 56 56 200, 
Fax (022) 56 56 222
Infolinia: 0-801-111-222
loctite.polska@pl.henkel.com
www.loctite.pl

Świat rozwiązań technicznych i wsparcia Klienta
Grupa Henkel jest światową zorientowaną na rynek korporacją chemiczną. Silne
marki o znanych i godnych zaufania nazwach, jak Loctite® i Teroson od dawna
stanowią klucz do sukcesu na rynkach motoryzacyjnych i wielu innych. Gama
produktów obejmuje kleje, uszczelniacze, produkty do wklejania szyb samocho-
dowych, zabezpieczające przed korozją, środki do zabezpieczania podwozi oraz
chroniące przed odpryskami a także systemy do walki z hałasem, środki do
pielęgnacji nadwozia i wiele innych specjalistycznych środków chemicznych.

Henkel i Sporty Samochodowe
Henkel posiada wieloletnią tradycję sponsorowania sportów samochodowych
poprzez marki Loctite® i Teroson. Kontynuacją rozpoczętego w 1995 r. 
partnerstwa jest fakt, że od 2004 roku Henkel został oficjalnym dostawcą
Zespołu Formuły 1 – McLaren Mercedes. McLaren Mercedes zawiera rozwią-
zania, które byłyby niemożliwe do wdrożenia bez produktów z portfela firmy
Henkel.

Rajd Dakar 2005 jest najnowszym wydarzeniem, z długiej listy wyczynowych
sportów motorowych, w które zaangażował się Henkel. Jest to trudny, 16’to
dniowy rajd, prowadzący przez 6 państw, w którym elementy mechaniczne
samochodów, motocykli i ciężarówek poddane są katorżniczym obciążeniom.
Henkel asystował zawodnikom jako Oficjalny Dostawca, oferując szeroki zakres
produktów marki Loctite® i Teroson, przeznaczonych do klejenia, uszczelniania,
utrzymania ruchu, środków czystości, taśm klejących i zestawów do naprawy.
Pomogły one wielu uczestnikom dotrzeć do mety i udowodniły, że są czymś
więcej, aniżeli wystarczającymi do zastosowania w najtrudniejszych warunkach
na świecie.

Produkty firmy Henkel – Zaprojektowane do codziennego użytku – Sprawdzone
w najcięższych warunkach na świecie. 

Aby uzyskaç wi™cej informacji o pe¬nej ofercie produktów Loctite®, prosimy o od-
wiedzenie strony internetowej www.loctite.pl, skåd mo¿na pobraç katalogi, arkusze
danych technicznych i zapoznaç si™ z przyk¬adami aplikacji.

Dane zawarte w niniejszej publikacji mogå s¬u¿yç jedynie jako Ωród¬o wst™pnych informacji. 
Prosimy o kontakt z lokalnym specjalistå techniczno-handlowym w celu uzyskania arkuszy
danych technicznych i innych specyfikacji dotyczåcych produktów.


