
Sprievodca údržby
Riešenia pre všetky úlohy v oblasti 

lepenia, tesnenia, čistenia a mazania



Riešenia pre profesionálnu údržbu

Tá správna voľ ba

My v spoločnosti Henkel rozumieme výzvam, ktorým čelíte pri údržbe a 

výmene priemyselných zariadení. Aby ste zaistili hladký priebeh Vašich 

operácií, potrebujete na to tých správnych ľudí – a tie správne nástroje.

Loctite® ponúka profesionálne riešenia údržby pre všetky úlohy v oblasti 

lepenia, tesnenia, čistenia a mazania. Akákoľvek je Vaša úloha

 – zvládnete ju s Loctite®.

Tento Sprievodca údržby bol vytvorený tak, aby Vám pomohol rýchlo, 

jednoducho a na prvý krát správne vybrať ten správny produkt. Pokrýva 

tie najrelevantnejšie produkty, ktoré potrebujete pri každodennej údržbe.

• Výber podľa kategórií produktov alebo podľa úloh

• Užitočné tipy na aplikáciu v sekciách „Ako na aplikáciu“

Pre objavenie nášho celého produktového portfólia navštívte 

www.loctite.sk alebo kontaktujte obchodno-technického zástupcu 

spoločnosti Henkel.
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70

Mazivá 

Zariadenia

Prevencia zadierania a korózie 
na pohybujúcich sa častiach

V niektorých odvetviach sú potrebné 

schválenia produktov a musia byť 

zhodnotené pri výbere produktu. 

Niektoré z najdôležitejšách schválení 

sú:

• WRAS – Schválenie pre pitnú vodu, 

Veľká Británia

• KTW – Schválenie pre pitnú vodu, 

Nemecko

• DVGW – Schválenie pre plyn, 

Nemecko

• NSF – Schválenie pre jedlo a pitnú 

vodu, Spojené štáty

• VDI 6022 – Schválenie proti ples-

niam, Nemecko

Dostupné schválenia sú pre každý produkt 
vypísané na príslušných stranách.
Pre bližšie informácie prisím navštívte 
www.loctite.sk alebo kontaktujte Váš 
technický tím spoločnosti Henkel.

Schválenia produktov

Jednoduché a presné nanášanie 
lepidla
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Uvoľnené závity, netesnosti na potrubiach – mnoho opravárenských úloh 

sa objavuje nečakane. Buďte pripravení – s našimi Loctite® Hrdinami 

údržby; s produktmi, ktoré by mal mať každý odborník na údržbu po 

ruke.

Loctite® Hrdinovia údržby

• Stredne silný zaisťovač závitov

• Vhodný na mierne zaolejovane povrchy

• Tesniaca niť

• Umožňuje spoľahlivé ustavenie do požadova-

nej polohy

• Tesnenia na príruby na okamžité použitie

• Odolnosť voči olejom

• Sekundové lepidlo vypĺňajúce medzery

• Lepí množstvo rôznych materiálov

Loctite® 243

Loctite® 55

Loctite® SI 5980

Loctite® 3090
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• Oceľou plnená tvarovateľná tyčinka

• Ideálna na núdzové opravy tesnenia nádrží 

a potrubí

• Sekundové lepidlo na všeobecné použitie

• Vynikajúce priľnutie k rôznym povrchom

• Čistič na dielce

• Odmastenie a očistenie povrchov pred lepe-

ním

• Viacúčelový olej

• Proti zadieraniu s hliníkom

• Ochrana proti zadieraniu a korózii

Loctite® 3463

Loctite® 401

Loctite® 7063

Loctite® 8201

Loctite® 8150
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• Karty bezpečnostných údajov produktov neobsahujú 

žiadne bezpečnostné vety súvisiace s bezpečnosťou a 

ochranou zdravia pri práci

• Klasifikovaný ako nedráždivý

• Nízky zápach, malý výkvet

• Vylepšený výkon

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Anaeróbne produkty

Sekundové lepidlá

• Čistá Karta bezpečnostných údajov*

• Bez symbolov nebezpečenstva, bez viet o 

riziku a bezpečnostných zásadách 

• Overený výkon

*Žiadne zápisy v častiach 2, 3, 15 & 16 karty bezpečnostných údajov podľa (EC) No. 1907/2006 – ISO 
11014-1.

Produkty Henkel z radu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci zlepšujú pracovnú bezpečnosť a zabezpečujú 

výnimočný výkon.

Nízka viskozita Veľmi nízka viskozita

Vysoká viskozita

Upevňovanie Zaisťovanie závitov

Plošné tesnenia

Tesnenie trubkových závitov
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Plošné tesnenia

Čistenie silne znečistených povrchov

• Žiadne symboly nebezpečenstva

• Nízky zápach

• Žiadne alebo minimálne nebezpečné materiály

• Nízka toxicita pre vodné organizmy a biologicky rozložiteľné substráty

• Málo prchavých organických látok (VOC)

Čistenie postrekom Bonderite C-MC 1030

Čistenie podláh Bonderite C-MC NEXO SOL

Čistenie vysokým tlakom Bonderite C-MC N DB

Čistenie postrekom Bonderite C-MC 352

Čistenie rúk Bonderite C-MC 50120

Odolnosť voči vode a glykolu

Odolnosť voči mastnote

Odolnosť voči vysokým teplotám
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Rozmer závitu (do) M36

Prevádzková teplota (°C) -55 až +150

Schválenie P1 NSF

Poznámky • Vhodný tam, kde je 
požadovaná nízka pev-
nosť kvôli demontáži  

• Pomalé vytvrdenie – dlhší 
čas zostavenia

Zaisťovanie závitov

Aká je požadovaná pevnosť ?

Technologické výhody:

• Odoláva vibráciám

• Závity sú úplne utesnené a sú tak chránené pred vznikom korózie trením

• Čistá a jednoduchá aplikácia

• Nahradzujú mechanické prostriedky na zaisťovanie – nižšie náklady na spotrebný materiál

Nízka

Jednoduchá demontáž

Loctite® 222Riešenie

12 |



M36 M50 M20

-55 až +180 -55 až +150 -55 až +180

P1 NSF – P1 NSF

• Univerzálne použitie

• Dobrý výkon aj 
na pasívnych kovoch

• Odolný voči zamasteniu

• Tyčinka na jednoduché 
použitie

• Pre aplikácie nad hlavou

• Na trvalé zaistenie tam, 
kde nie je požadovaná 
pravidelná demontáž pri 
údržbe 

Stredná Vysoká

Loctite® 243 Loctite® 248 tyčinka Loctite® 270

Na všeobecné použitie Bez stekania Trvalé zaistenie
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1.

2.

A

Zaisťovanie závitov

Ako aplikovať Loctite® 222, 243, 248, 270

Príprava

Aplikácia

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

Loctite® 222, 243, 270

Aplikujte tekutý zaisťovač závitov na cieľovú časť

Aktivácia

Ak je rýchlosť vytvrdenia príliš nízka kvôli pasívnym 

kovom alebo nízkej teplote (pod 5 °C), použite aktivátor 

Loctite® 7240 alebo Loctite® 7649 (poztite si rýchlosť 

vytvrdzovania s a bez aktivátora v KTÚ).

Priechodná diera:

Najskôr zostavte maticu a 

potom aplikujte zaisťovač.

Slepá diera:

Aplikujte na spodnú tretinu 

slepej diery.

Po zostavení:

Zostavte maticu a skrutku a 

produkt naneste na kraj mati-

ce a skrutky. 

Zariadenia

Odporúčané nanášacie zariadenie: IDH 608966 alebo IDH 88631 (pozrite kapitolu 

Zariadenia).
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4.

3.

B

Demontáž

Montáž

• Zostavte a pritiahnite.

• Ak sú niektoré skrutky vopred utiahnuté, utiahnite ich úplne počas času priľnutia pro-

duktu alebo použite pomaly vytvrdzovací produkt.

• Demontujte so štandardným ručným náradím

• Ak to nie je možné, aplikujte lokalizované teplo na približne 250°C, demontujte za tepla

• Na skorodované alebo zadrené dielce použite Loctite® 8040 Freeze & Release

• Otočte tyčinkou tak, aby sa 

vytlačilo požadvané množ-

stvo produktu

•  Aplikujte dostatočné 

množstvo produktu okolo 

závitu skturky

Loctite® 248

Aplikujte zaisťovač závitov na cieľovú oblasť.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Max. rozmer potrubia (v palcoch) 4

Prevádzková teplota (°C) -55 až +130 

Schválenie DVGW, KTW, WRAS

Poznámky • Okamžité utesnenie s plným tlakom 

• Umožňuje spoľahlivé nastavenie 
do požadovanej polohy

Tesnenie trubkových závitov

Sú dielce z kovu alebo plastu?

Technologické výhody

• Prevencia úniku plynu a kvapalín

• Znáša vibrácie a vysoké zaťaženia 

• Čistá a jednoduchá aplikácia 

• Nahrádza konope, tesniace pásky a pasty

Kov, plast alebo kombinácia oboch

Loctite® 55Riešenie

Tesniaca niť
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3 3/4

-55 až +150 -55 až +150 

P1 NSF, DVGW, WRAS DVGW

• Univerzálne použitie

• Pre aplikácie nad hlavou

• Pomalé vytvrdzovanie

• Pre spoje s jemným závitom, ktoré sa 
používajú v hydraulických, 
pneumatických a všeobecných 
inštaláciách

• Rýchle vytvrdenie

Kov

Je závit jemný alebo hrubý?

Hrubý Jemný

Loctite® 542Loctite® 577

Jemné závityNa všeobecné použitie
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1.

2.

3.

4.

Tesnenie trubkových závitov

Ako aplikovať Loctite® 577, 542

Príprava

Aplikácia

Montáž

Demontáž

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

• Aplikujte 360° húsenicu na jednu stranu závitu, prvý 

závit nechajte voľný

• Pre väčšie závity aplikujte na oba závity

Zostavte potrubie pomocou uťahovacieho kľúča v súlade s odporúčaním výrobcu.

• Demontujte so štandardným ručným náradím. Ak to nie je možné, aplikujte lokalizova-

né teplo na približne 250°C, demontujte za tepla

• Na skorodované alebo zadrené dielce použite Loctite® 8040 Freeze & Release

Aktivácia

Ak je rýchlosť vytvrdenia príliš nízka kvôli pasívnym kovom alebo nízkej teplote (pod 5 

°C), použite aktivátor Loctite® 7240 alebo Loctite® 7649 (poztite si rýchlosť vytvrdzova-

nia s a bez aktivátora v KTÚ).

Zariadenia

Odporúčané nanášacie zariadenie: IDH 608966 alebo IDH 88631 (pozrite kapitolu 

Zariadenia).
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1.

2.

3.

Ako aplikovať Loctite® 55

Príprava

Aplikácia

Montáž

Čistenie

Ak je to potrebné, očistite závity a zdrsnite hladké závity.

• Obtočte tesniacu niť na potrubí v smere závitu, začnite 

od konca potrubia. Pre odporúčaný počet obtočení 

pozrite obal. Pre optimalizovaný výkon aplikujte mimo 

drážok závitu.

• Niť odstrihnite s integrovaným rezacím náradím na 

vrchnej časti tuby.

• Zostavte pomocou bežného postupu

• Po utiahnutí je možná zmena polohy o 45°

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Tesnený podklad Kov

Max. medzera (mm) 0,25

Prevádzková teplota (°C) -55 až +150

Schválenie –

Poznámky • Univerzálne použitie

• Vynikajúca chemická 
odolnosť

• Odolný voči miernemu 
zamasteniu

Plošné tesnenia

Je príruba tuhá alebo pružná?

Technologické výhody

• Prevencia úniku a zlyhania vyplnením všetkých dutín 

• Nie je potrebné opakované doťahovanie matíc

• Jeden produkt, ktorý je vhodný na všetky tvary – nízke náklady a zníženie skladových 

zásob

Tuhá

Na všeobecné použitie

Loctite® 5188Riešenie
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Kov Kov, plast alebo oboje Kov, plast alebo oboje

0,25 1 1

-55 až +200 -55 až +200 -55 až +350

P1 NSF – –

• Pre vysokoteplotné 
aplikácie

• Univerzálne použitie

• Odolnosť voči olejom

• Jednoduché dávkovanie

• Jednotka v oblasti 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia

• Pre vysokoteplotné 
aplikácie

• Jednoduché dávkovanie 

• Jednotka v oblasti 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia

Pružná

Loctite® 510 Loctite® Sl 5980 Loctite® SI 5990

Vysoká teplota Na všeobecné použitie Vysoká teplota
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1.

2.

Plošné tesnenia

Ako aplikovať Loctite® 5188, 510, SI 5980, SI 5990

Príprava

Aplikácia

Čistenie

• Aplikujte Loctite® 7200 na staré tesnenie a použite 

drevenú alebo plastovú stierku na odstránenie zvy-

škov. Odstráňte drsné okraje.

• Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

• Aplikujte ako kontinuálnu uzatvorenú húsenicu na 

jeden z povrchov príruby.  Umiestnite húsenicu blízko 

k vnútornému lemu príruby a olemujte všetky diery. 

Malé škrabance môžu byť vyplnené lepidlom.

• Loctite® 510 a Loctite® 5188 môžu byť tiež aplikované 

valčekom na veľké príruby.

Aktivácia

• Ak je rýchlosť vytvrdenia Loctite® 5188 a Loctite® 510 príliš nízka kvôli pasívnym 

kovom alebo nízkej teplote (pod 5 °C), použite aktivátor Loctite® 7240 alebo Loctite® 

7649 (poztite si rýchlosť vytvrdzovania s a bez aktivátora v KTÚ).

• Loctite® SI 5980 a Loctite® SI 5990 nepotrebujú aktivátor.

Zariadenia

Odporúčané nanášacie zariadenie: IDH 363544 alebo IDH 142240 (pozrite kapitolu 

Zariadenia).
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4.

3.

Demontáž

Montáž

Zostavte príruby a upevnite matice čo najskôr.

• Demontujte so štandardným ručným náradím.

• Použite uvoľňovacie a aretačné skrutky alebo uvoľňovacie zápichy.

• Na skorodované alebo zadrené dielce použite Loctite® 8040 Freeze & Release.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Manipulačná pevnosť po (min.)1 8

Prevádzková teplota (°C)  -55 až +150  

Schválenie P1 NSF, WRAS

Poznámky • Na upevňovanie valcových dielcov 
s malými medzerami

• Funguje aj na zamastenom povrchu

Upevňovanie

Aká veľ ká je medzera?

Technologické výhody

• Vypĺňajú všetky dutiny, čím zabraňujú uvoľňovaniu, vzniku korózie a trenia

• Vhodný na vysoké zaťaženie na spojoch so súčasným dizajnom

• 100 % kontakt – rovnomerné rozloženie napätí v spoji

 < 0,1 mm

Loctite® 603Riešenie

Ideálny na ložiská

1 Pri izbovej teplote na oceľových spojoch
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4 15

 -55 až +150   -55 až +150  

P1 NSF, WRAS, DVGW P1 NSF

• Univerzálne použitie 

• Rýchle vytvrdenie

• Na opravy opotrebovaných sediel ložísk, 
klinov, drážkových a kužeľových spojení 
bez nutnosti obrábania

• Na použitie s aktivátorom Loctite® 7240

0,1 až 0,25 mm 0,25 až 0,5 mm

Loctite® 660Loctite® 638

Vypĺňanie medzierNa všeobecné použitie
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1.

2.

A

B

Upevňovanie

Ako aplikovať Loctite® 603, 638, 660

Príprava

Aplikácia

Čistenie

• Použite Loctite® 7200 pre jednoduchšie odstránenie 

zvyškov starého produktu na upevňovanie.

• Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

• Pre medzery väčšie ako 0,5 mm alebo opotrebené 

hriadele, ložiská alebo drážky použite kovom plnené hmoty Loctite® (pozrite Kovom 

plnené hmoty).

Pre klzne uložené zostavy:
Loctite® 603, 638, 660

Aplikujte lepidlo okolo nábežnej hrany jednej zo spá-

janých dielcov a na vnútornú stranu druhého dielca a 

použite rotačný pohyb počas zostavovania na zaistenie 

dobrého pokrytia.

Aktivácia

Ak je rýchlosť vytvrdenia príliš nízka kvôli pasívnym 

kovom alebo nízkej teplote (pod 5 °C), použite aktivátor 

Loctite® 7240 alebo Loctite® 7649 (pozrite si rýchlosť 

vytvrdzovania s a bez aktivátora v KTÚ).

Pre tlakom uložené zostavy: 
Loctite® 603

Naneste lepidlo dôkladne na oba lepené povrchy a 

zostavte pri vysokom tlaku.
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3.

C

Demontáž

• Aplikujte lokalizované teplo na približne 250°C, 

demontujte za tepla.

• Na skorodované alebo zadrené dielce použite 

Loctite® 8040 Freeze & Release.

Zariadenia

Odporúčané nanášacie zariadenie: IDH 608966 alebo IDH 88631 (pozrite kapitolu 

Zariadenia).

Pre zostavy lisované za tepla:

Aplikujte lepidlo na čap, ohrejte vonkajší krúžok na 

vytvorenie dostatočnej vôle na uvoľnenie zostavy.

Pre výber produktov kontaktujte Váš technický tím 

Henkel.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Manipulačná pevnosť za (sek.) 3 – 10 

Prevádzková teplota (°C)  -40 až +120 

Schválenie P1 NSF 

Poznámky • Univerzálne použitie

• Nízka viskozita

Sekundové lepidlá

Potrebujete nekvapkajúci a nestekavý produkt?

Technologické výhody

• Vynikajúce priľnutie na široké spektrum materiálov, najmä na rôzne typy plastov a gumy

• Veľmi rýchle umiestnenie a upevnenie dielcov

• Možno lepiť drobné súčasti

Nie

Medzera < 0,15 mm

Loctite® 401Riešenie

Na všeobecné použitie
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5 – 10  90 – 150 

 -40 až +120   -40 až +80  

P1 NSF –

• Vysoko viskózny gél

• Pre aplikácie nad hlavou

• Univerzálny 

• Vysoko efektívne vyplnenie medzier 

• Na aplikácie, pri ktorých je dôležitý 
vzhľad a požaduje sa nízky výkvet

Medzera < 0,15 mm

Áno

Medzery ≤ 5 mm

Loctite® 3090Loctite® 454

Vypĺňanie medzierGél

| 29



1.

Sekundové lepidlá

Ako aplikovať Loctite® 401, 454, 3090

Príprava

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

Primer

Na vylepšenie priľnutia na obtiažne lepiteľné plastové 

povrchy aplikujte Loctite® 7239 alebo Loctite® 770 na 

lepenú oblasť štetcom alebo máčaím. Vyhnite sa naná-

šaniu nadbytočného množstva primeru. Nechajte primer 

vyschnúť.

Aktivácia

Ak je rýchlosť vytvrdenia príliš nízka, použite aktivátor 

Loctite® 7458 (poztite si rýchlosť vytvrdzovania a a bez 

aktivátora v KTÚ). Aplikujte aktivátor na jeden lepený 

povrch sprejom, štetcom alebo máčaním (nenanášajte na 

porchy s primerom). Nechajte aktivátor vyschnúť.

Zmiešavanie

Zmiešavanie so statickým mixérm (Loctite® 3090): 

Pred montážou statického mixéru na kartušu vytlač-

te malé množstvo produktu na vyrovnanie piestov. 

Pripevnite statický mixér a vytlačte trošku zo zmiešaného 

produktu, až kým nie je jeho farba jednotná, potom sta-

tický mixér poskytuje 

veľmi dobre zmiešaný produkt.

30 |



2.

3.

Aplikácia

Montáž

Aplikujte lepidlo kvapkami alebo húsenicami na jeden 

lepený povrch (nenanášajte na povrchy s aktivátorom).

Dielce zostavte ihneď. Časti by mali byť vhodne umiest-

nené, pretože krátky čas zostavenia prenecháva málo 

príležitostí pre nastavovanie. Lepený spoj by mal byť 

upevnený alebo upnutý až kým je zafixované.

Praktické rady a tipy:

V prípade potreby môže byť nadbytočný produkt vytvr-

dený aktivátorom Loctite® 7458. Aktivátor nasprejujte 

alebo nakvapkajte na prebytočný produkt.

Zariadenia

Odporúčané nanášacie zariadenie: (pozrite kapitolu Zariadenie) 

• Pre presné nanášanie malých množstiev lepidla použite dávkovacie ihly 

• Náhradné statické mixéry pre Loctite® 3090: IDH 1453183

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Technológia 2-zložkové polyuretánové lepidlo

Manipulačná pevnosť za (min.) 30

Pevnosť v šmyku (GBMS N/mm²) >12

Prevádzková teplota (°C) -40 až +80

Poznámky • Univerzálne použitie

• Vhodný na lakované povrchy

• Vypĺňanie medzier

• Mierne pružné lepenie

Konštrukčné lepenie - Polyuretány

Aký je váš cieľ ?

Technologické výhody

• Tuhé až mierne pružné lepené spoje

• Vysoká pevnosť

• Dobrá chemická odolnosť 

• Vynikajúca adhézia k rôznym povrchom

Všeobecné lepenie

Teroson PU 6700Riešenie

Na všeobecné použitie
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2-zložkové akrylátové lepidlo 2-zložkové akrylátové lepidlo

> 40 3

13 (PBT) 21

-50 až +100 -50 až +80

• Veľmi dobrá priľnavosť k obtiažne lepiteľ-
ným plastom ako je PP a PE

• Rýchle vytvrdenie

• Vysoká pevnosť

• Číra línia spoja

Ťažko lepiteľné plasty Kozmetický vzhľad

Loctite® V5004Loctite® 3038

Číra línia spojaLepí polyolefíny
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1.

Konštrukčné lepenie –                     

Ako aplikovať Teroson PU 6700, Loctite® 3038, V5004

Príprava

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

Primer

Na zlepšenie priľnutia Terosonu PU 6700 na obtiažne lepiteľné plasty aplikujte na lepenú 

oblasť Teroson RB 150. Vyhnite sa nanášaniu nadbytočného množstva primeru. Nechajte 

primer vyschnúť.

Zmiešavanie

So statickým mixérom:

Pred nastavením statického mixéru na kartušu vytlačte malé množstvo produktu na 

vyrovnanie piestov. Pripevnite statický mixér a vytlačte trošku zo zmiešaného produktu, 

až kým nie je jeho farba jednotná, potom statický mixér poskytuje veľmi dobre zmiešaný 

produkt.
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2.

3.

Akryláty a Polyuretány 

Aplikácia

Montáž

Aplikujte produkt hneď po zmiešaní na lepenú oblasť.

Praktická rada:

Po použití nechajte statický mixér na mieste a použite 

ho ako zátku.

• Časti by mali byť zostavené ihneď

• Zabráňte pohybu zostavených častí počas vytvrdzovania

• Lepenému spoju by malo byť umožnené dosiahnuť plnú pevnosť pred jeho vystavením 

akýmkoľvek prevádzkovým zaťaženiam. 

Zariadenia

Odporúčané nanášacie zariadenie: (pozrite kapitolu Zariadenie)

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.

Nanášacie zariadenie Mixéry / trysky

Teroson PU 6700 • IDH 267452 • IDH 1487440

Loctite® 3038 • IDH 1034026 • IDH 1034575

Loctite® V5004 • IDH 267452 • IDH 1467955

| 35



Farba Biela  

Manipulačná pevnosť za (min.) 75

Pevnosť v šmyku (GBMS N/mm²) 20

Prevádzková teplota (°C) -55 až +180

Poznámky • Odolnosť voči vysokým teplotám

• Vysoká chemická odolnosť

Konštrukčné lepenie – Epoxidy

Aké vlastnosti požadujete?

Technologické výhody

• Tuhé konštrukčné lepenie

• Veľmi vysoká pevnosť

• Veľmi dobrá chemická odolnosť 

• Vynikajúca adhézia k rôznym povrchom 

Vysoký technický výkon

Loctite® 9492Riešenie

Vysoká teplota
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Ultračíre  Číre  

15 5

22 9

-55 až +100 -55 až +100

• Päťminútový epoxid

• Vodeodolný

• Pre malé a rýchle opravy

• Rýchle vytvrdenie

Všeobecné lepenie

Loctite® Double BubbleLoctite® 3430

Jednoduchá aplikáciaNa všeobecné použitie
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Konštrukčné lepenie – Epoxidy

Ako aplikovať Loctite® 9492, 3430, Double Bubble

Príprava

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

Zmiešavanie

• Ručné zmiešavanie (Loctite® 3430, Double Bubble): 

Zmiešajte časti A a B podľa špecifikovaného zmieša-

vacieho pomeru. Pred použitím obe časti dôkladne 

zmiešajte

• So statickým mixérm (Loctite® 9492): 

Pred montážou statického mixéru na kartušu vytlačte malé množstvo produktu na 

vyrovnanie piestov. Pripevnite statický mixér a vytlačte trošku zo zmiešaného pro-

duktu, až kým nie je jeho farba jednotná, potom statický mixér poskytuje veľmi dobre 

zmiešaný produkt.
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2.

3.

Aplikácia

Montáž

Aplikujte produkt hneď po zmiešaní na lepenú oblasť.

Praktická rada:

Po použití nechajte statický mixér na mieste a použite 

ho ako zátku.

• Časti by mali byť zostavené ihneď

• Zabráňte pohybu zostavených častí počas vytvrdzovania

• Lepenému spoju by malo byť umožnené dosiahnuť plnú pevnosť pred jeho vystavením 

akýmkoľvek prevádzkovým zaťaženiam. 

Praktické rady a tipy:

Nadbytok nevytvrdeného produktu môže byť odstránený s Loctite® 7063.

Zariadenia

• Odporúčané zmiešavacie zariadenie pre Loctite® 9492 (pozrite kapitolu Zariadenia): 

IDH 267452

• Náhradné statické mixéry: IDH 1487440

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Riešenie

Technológia 1K SMP 1K silikón

Čas potrebný na vytvorenie 
povrchovej vrstvy [min.]

18 5

Prevádzková teplota (°C) -40 až +80 -50 až +250

Schválenie BSS 7239 –

Poznámky • Univerzálne použitie • Transparentný

• odolnosť voči veľmi vyso-
kým teplotám

Pružné tesnenie a lepenie

Aké vlastnosti požadujete?

Technologické výhody

• Odolávajú šokom, rázovému namáhaniu a ohýbaniu

• Dobrá odolnosť voči poveternostným podmienkam

• Široké teplotné rozmedzie

• Vynikajúca adhézia k rôznym povrchom

Pružné tesnenie

TransparentnýNa všeobecné použitie

Loctite® 5366Teroson MS 930
známy ako Terostat MS 930
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2K SMP 2K silikón 1K SMP

35 – 12

-40 až +100  -50 až +180 -40 až +100  

ASTM E 662/E 162
VDI 6022

– –

• Univerzálne použitie

• Rýchle vytvrdenie

• Veľmi rýchle vytvrdzo-
vanie

• Odolnosť voči vysokým 
teplotám

• Rýchle vytvrdenie

• Bez trhlín, bez prenikania 
korózie

Pružné lepenie Tesnenie švov

Teroson MS 9399
známy ako Terostat MS 9399

Loctite® SI 5616 Teroson MS 9320 SF
známy ako Terostat 9320 SF

Na všeobecné použitie Rýchle vytvrdenie Striekateľné tesnenie
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2.

Pružné tesnenie a lepenie

Ako aplikovať Teroson MS 930, Loctite® 5366, Teroson MS 9399, 
Loctite® SI 5616, Teroson MS 9320 SF

Príprava

Aplikácia

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 450 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla. Tiež zlepšuje 

priľnutie na obtiažne lepiteľných materiáloch.

• Aplikácia produktu s vhodným nanášacím zariadením

• V prípade lepenia celého povrchu je nevyhnutné použiť 

dvojzložkové produkty

• Pri lepení veľkých povrchov,kde sú oba povrchy 

nepriepustné voči vzdušnej vlhkosti, nepokrývajte pro-

duktom celú lepenú oblasť.

Zmiešavanie

So statickým mixérom (Loctite® SI 5616, Teroson MS 9399):

Pred nasadením statického mixéru na kartušu vytlačte malé množstvo produktu na 

vyrovnanie piestov. Pripevnite statický mixér a vytlačte trošku zo zmiešaného produktu, 

až kým nie je jeho farba jednotná, potom statický mixér poskytuje veľmi dobre zmiešaný 

produkt.

Praktické rady a tipy: 

Ak na povrchu vidíte hrudky, produkt je už čiastočne vytvrdený a nebude možné dosiah-

nuť požadované konečné vlastnosti.
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Praktické rady a tipy:

• Aplikácia na plasty, ako je PMMA alebo PC môže spôsobiť praskanie plastu v tlaku: 

vhodnosť pre tieto materiály by mala byť otestovaná pred aplikáciou.

• Po použití nechajte statický mixér na mieste a použite ho ako zátku.

Zariadenia

• Odporúčané nanášacie zariadenie: (pozrite kapitolu Zariadenie)

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.

Nanášacie zariadenie Mixér / tryska

Teroson MS 930 • IDH 142240 • IDH 581582

Loctite® 5366 • IDH 142240 • IDH 1118785

Teroson MS 9399 • IDH 150035 • IDH 1487440

Loctite® SI 5616 • IDH 142240 • IDH 874905

Teroson MS 9320 SF • IDH 142241 
(na nástrek)

• IDH 142240 
(na štandardné húsenice)

• IDH 547882 
(na nástrek)

• IDH 581582 
(na štandardné húsenice)
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Manipulačná pevnosť pri 20°C za (min.) 10

Pevnosť v tlaku (N/mm²) 82,7

Prevádzková teplota (°C) -30 až +120

Poznámky • Oceľou plnená tvarova-
teľná tyčinka.

• Na núdzové opravy 
utesnenia únikov z nádrží 
a potrubí

Kovom plnené tmely

Aký je druh opravy?

Technologické výhody

• Používa sa na opravu a renováciu opotrebených kovových dielcov 

• Súčasti nie je potrebné zahrievať

• Po vytvrdnutí sa môžu vŕtať, rezať alebo obrábať 

Núdzové opravy

Tyčinka Metal Magic Steel™

Loctite® 3463Riešenie
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180 180 180

125 70 70

-30 až +120 -20 až +120 -20 až +120

• Obnova opotrebených 
oceľových hriadeľov a 
ložísk 

• Vysoká pevnosť v tlaku

• Renovácia opotrebova-
ných oceľových dielcov

• Nestekajúci tmel

• Renovácia opotrebova-
ných hliníkových dielcov

• Nestekajúci tmel

Opravy hriadeľov Všeobecná obnova kovových dielcov

Loctite® 3478 Loctite® 3471 Loctite® 3475

Vysoká pevnosť v tlaku Obnova oceľových dielcov Obnova hliníkových dielcov
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1.

2.

Kovom plnené tmely

Ako aplikovať Loctite® 3463

Ako aplikovať Loctite® 3478

Príprava

Príprava

Aplikácia

• Povrchy dôkladne očistite a obrúste. Čistenie pomocou 

Loctite® 7063.

• Odrežte požadované množstvo produktu a odstráňte 

plastový film. Materiál krúťte a hneťte, až pokým je 

hladký a má jednotnú farbu.

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov pred aplikáciou lepidla.

Opracujte poškodenú oblasť hriadeľa a zmenšite o minimálne 3 mm oproti nominálnemu 

priemeru.

Zmiešavanie

Miešajte každú zložku oddelene. Zmiešajte časti A a B podľa špecifikovaného objemo-

vého alebo hmotnostného zmiešavacieho pomeru. Dôkladne miešajte po dobu dvoch 

minút, až kým dosiahnete rovnomerné zmiešanie.

Pevne aplikujte na lepenú oblasť a vytvorte požadovaný tvar. Pre hladký výsledok povrch 

otrite s vlhkou handrou.
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2.

2.

Ako aplikovať Loctite® 3471, 3475 

Príprava

Aplikácia

Aplikácia

Čistenie

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a vyčistenie povrchov pred aplikáciou 

lepidla.

Zmiešavanie

Miešajte každú zložku oddelene. Zmiešajte časti A a B 

podľa špecifikovaného objemového alebo hmotnostného 

zmiešavacieho pomeru. Dôkladne miešajte po dobu 

dvoch minút, až kým dosiahnete rovnomerné zmiešanie.

• Aplikujte produkt na pracovnú oblasť s priloženou 

špachtľou.

• Zabráňte pohybu zostavených častí počas vytvrdzo-

vania.

• Plné vytvrdenie je dosiahnuté pri izbovej teplote po 72 

hodinách; ohrev dielca na 40 °C zníži časové rozpätie 

na 24 hodín.

• Kvôli tvorbe tepla počas vytvrdzovania vytvrdnú väčšie množstvá rýchlejšie

• Hriadeľ otočte a aplikujte tenkú vrstvu Loctite® 3478. Potom vybudujte vrstvu pro-

duktu. Aplikujte Loctite® 3478 s nadbytkom v porovnaní s nominálnym priemerom 

hriadeľa.

• Po úplnom vytvrdení opravovanú oblasť opracujte a zmenšite nominálny priemer.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.

| 47



Objemový / hmotnostný pomer 
zmiešavania (A:B)

2:1 / 100:50

Odporúčaná hrúbka vrstvy (mm) min. 6

Prevádzková teplota (°C) -30 až +120 

Schválenie –

Poznámky • Vysoká odolnosť voči oderom

• Pre aplikácie nad hlavou

Ochranné nátery a protioderové zmesi

Aká je veľ kosť častíc abrazívneho materiálu?

Technologické výhody

• Obnova poškodených povrchov 

• Ochrana dielov proti odieraniu, erózii, chemikáliám a korózii

• Predlžuje životnosť dielcov a zvyšuje efektivitu dielcov

• Úspora nákladov, pretože súčasti nie je potrebné meniť, a zníženie investícií do náhradných 

dielov

Hrubé častice

Loctite® 7218Riešenie

Stierkou nanášaná keramická zmes

Pri výbere ochranných náterov a orptioderových zmesí Loctite® sú kľúčovými faktormi, ktoré je potrebné 
vziať do úvahy: veľkosť častíc, teplotná odolnosť, chemická odolnosť a odolnosť voči korózii. Ak potrebujete 
radu či odporúčanie, neváhajte sa obrátiť na technického zástupcu spoločnosti Henkel.
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2:1 / 100:50 3,38:1 / 100:16

min. 0,5 min. 0,5

-30 až +95 -30 až +95 

WRAS –

• Univerzálne použitie

• Ultra jemný

• Univerzálne použitie

• Vysoký lesk, nízke trenie

Jemné častice

Loctite® 7117Loctite® 7255

Keramický náterKeramický náter nanášaný nástrekom
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2.

Ochranné nátery a protioderové zmesi

Ako aplikovať Loctite® 7218, 7255, 7117

Príprava

Aplikácia

Čistenie

• Povrchy dôkladne očistite a obrúste, ak je to možné 

tak ich otryskajte. Čistenie pomocou Loctite® 7063. 

Ak je to potrebné, obnovte veľmi opotrebené povrchy 

pomocou špachtlou nanášaných kovom plnených 

tmelov.

• Pre dočasnú ochranu proti korózii až na 48 hodín      

aplikujte Loctite® 7515 po príprave povrchu.

• Aplikujte úplne zmiešaný produkt na pripravený povrch 

štetcom, murárskou lyžicou alebo sprejom.

• Berte do úvahy čas spracovania a vytvrdenia (pozrite si 

výberové tabuľky na predchádzajúcich stranách).

• Pre Loctite® 7255 a Loctite® 7117 aplikujte minimálne 

2 vrstvy na dosiahnutie celkovej hrúbky náteru.

Zmiešavanie

• Ak máte produkt v balení bez potreby zmiešavania 

dvoch zložiek, zmiešajte celý obsah živice a tvrdidla.

• Ak potrebujete menší objem produktu, zmiešajte 

zložky A a B podľa špecifikovaného zmiešavacieho 

objemového alebo hmotnostného pomeru (zmiešava-

cie pomery si pozrite v produktových listoch alebo na 

obale produktu).

• Dôkladne miešajte po dobu dvoch minút, až kým dosiahnete rovnomerné zmiešanie.
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Praktické rady a tipy:

• Predpríprava povrchu vtieraním zmiešaného náteru do povrchu pomáha opraviť 

materiál vypĺňaním štrbín a vytvorením lepšieho spoja medzi ochranným náterom a 

materiálom.

• Vyhlaďte povrch nevytvrdeného produktu pomocou teplej kovovej lyžice/stierky pre 

dosiahnutie hladkého lesklého povrchu. 

• Pri aplikácii viac ako jednej vrstvy použite produkty s rôznymi farbami. Ak sa prvý 

náter začne opotrebovávať, začne sa objavovať farba druhej vrstvy a viditeľne sa tak 

signalizuje opotrebovanie.

Zariadenia

• Náhradné statické mixéry pre Loctite® 7255: IDH 1175530 (pozrite kapitolu 

Zariadenia)

Zvláštne odporúčania pre produkty naná-
šané nástrekom (Loctite® 7255):

• Najlepšie výsledky náteru sú dosiahnuté aplikáciou 

špecifickej hrúbky vrstvy pre každý produkt. Toto je 

dôležité predovšetkým pre aplikácie na zvislé povrchy. 

Pre najlepšie výsledky v rohoch a na okrajoch sa odpo-

rúča vyhladiť prechody v rohoch do polomeru 3 mm

• Pri použití Loctite® 7255 sa odporúča produkt pred aplikáciou zahriať pre zaistenie 

jednoduchého nástreku a hladšieho povrchu.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Koncentrácia pri nanášaní (g/l) 50 až 200

Prevádzková teplota (°C) +15 až +100

Poznámky • Na betónové podlahy

• Bez obsahu rozpúšťadiel

Čistenie v rámci údržby

O aký druh čistenia v rámci údržby ide?

Technologické výhody

• Vysoko kvalitné alkalické, kyslé a neutrálne častice na vodnej báze

• Čistenie častí a zostáv v železiarniach, v dielniach, železničnom a lodnom priemysle

• Vhodné na kovové, plastové, betónové, kamenné, keramické, sklenené i lakované povrchy

Čistenie podláh

Čistenie podláh v rámci 
údržby

Bonderite C-MC 80
známy ako Loctite® 7861

Riešenie

Pri výbere produktu na čistenie v rámci údržby si prosím preštudujte kartu technických údajov a návod na 
použitie.
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Bez riedenia  20 až 60  20 až 200 

Izbová teplota  +50 až +75 +10 až +50

• Na všetky druhy zne-
čistenia

• Bez obsahu rozpúšťadiel 

• Biologicky odbúrateľný

• Na špinu, mastnostu, 
oleje

• Pre sprejové čistiace 
zariadenia

• Bez obsahu rozpúšťadiel

• Na špinu, mastnostu, 
oleje 

• Zabezpečuje dočasnú 
ochranu proti korózii

• Bez obsahu rozpúšťadiel 

• Biologicky odbúrateľný

Čistič na dielce

Bonderite C-MC 1030
známy ako Loctite® 7013

Bonderite C-MC 352
známy ako Loctite® 7014

Bonderite C-MC 3000
známy ako P3 Grato 3000 

Čistenie postrekom Čistenie postrekom Čistenie vysokým tlakom
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Základ Prírodné výťažky

Poznámky • Biologicky odbúrateľný

• Môže sa používať s 
vodou i bez vody

Čistenie dielov a rúk

Čo potrebujete vyčistiť ?

Technologické výhody

• Pre rôzne požiadavky na čistenie v dielni

• Jeden čistiaci prostriedok vhodný na prípravu povrchu pre lepením

Ruky

Čističe na ruky

Loctite® 7850Riešenie
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Rozpúšťadlo Rozpúšťadlo Voda

• Ideálny na použitie pred 
lepením alebo utesňo-
vaním

• Nezanecháva zvyšky

• Odstraňuje staré tesnenia

• Minimálna nutnosť 
zoškrabávania

• Biologicky odbúrateľný 

• Vodou riediteľný

Dielce

Loctite® 7063 Loctite® 7200 Loctite® 7840

Čistenie pred lepením Odstraňovač tesnení Univerzálny čistič
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Čistenie dielov a rúk

Ako aplikovať Loctite® 7850

Ako aplikovať Loctite® 7063

Aplikácia

Aplikácia

• Votrite do suchých rúk, až kým sa špina a mastnota 

nerozpustí. 

• Ruky osušte alebo umyte vodou.

• V prípade potreby postup opakujte.

• Na čistené povrchy nasprejujte hrubšiu vrstvu Loctite® 

7063.

• Povrch utrite do sucha s čistou papierovou utierkou.

• V prípade potreby opakujte, až kým je znečistenie odstrá-

nené.

• Umožnite vyprchanie rozpúšťadla až pokým je povrch úplne 

suchý.

Poznámka:

Loctite® 7063 môže spôsobiť praskanie pod tlakom na citlivých povrchoch.
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Ako aplikovať Loctite® 7200

Ako aplikovať Loctite® 7840

Aplikácia

Aplikácia

• Pred aplikáciou ochráňte lakované povrchy, Loctite® 7200 

môže spôsobiť poškodenie laku.

• Nasprejujte hrubšiu vrstvu na prírubu alebo na povrch. 

Počkajze 10 – 15 minút na zmäkčenie silikónu (pre sili-

kónové 

tesnenia 30 min).

• Odstráňte tesnenie s jemnou stierkou a prírubu utrite do 

sucha.

• V prípade potreby postup opakujte.

• Rozrieďte Loctite® 7840 s vodou.

• Zmáčajte alebo nasprejujte dielce a potom ich utrite alebo 

opláchnite.

Rada:

Vyššiu efektivitu môžete dosiahnuť zriedením s teplou vodou.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Základ Hliník a grafit

Viskozita –

Prevádzková teplota (°C)  -30 až +900

Poznámky • Ochrana závitových 
spojov

• Zabraňuje zadieraniu a 
korózii

Mazivá

S akým pohybom súčastí alebo zaťažením sa stretávate?

Technologické výhody

• Ochrana proti korózii, treniu a opotrebeniu, odoláva extrémnym tlakom

• Prevencia prehriatia

Pomalé pohyby / 
vysoké zaťaženie

Proti zadieraniu s hliníkom

Loctite® 8150Riešenie
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Minerálny olej MoS2 Minerálny olej

– 11 s (Cup 4) 17,5 cSt (+50 °C)  

 -20 až +150  -40 až +340  -20 až +120

• Bez zápachu

• Neutrálny vzhľad

• Rýchlo schnúci

• Zlepšuje účinnosť olejov 
a tukov

• Uvoľňuje súčasti

• Mazanie kovových dielov

• Čistí dielce 

• Odstraňuje vlhkosť

• Prevencia korózie

Stredná rýchlosť / 
 stredné zaťaženie

Rýchle pohyby / malé zaťaženie

Loctite® 8105 Loctite® 8191 Loctite® 8201

Viacúčelový tuk Suché mazivo Viacúčelový olej
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1.

2.

A

B

Mazivá

Ako aplikovať Loctite® 8150, 8105, 8191, 8201

Príprava

Aplikácia

Čistenie

• Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a 

vyčistenie povrchov.

• Povrchy by mali byť očistené od zvyškov z odlupovania, 

oxidov a mazív.

Loctite® 8150

• Aplikujte tenkú vrstvu štetcom rovnomerne na celý 

povrch.

• Nerieďte.

Loctite® 8105

• Skontrolujte kompatibilitu so zvyškami iných mazív.

• Aplikujte na čisté časti štetcom, špachtľou alebo 

mazacím lisom.

Rada:

Produkt môže byť vhodný na použitie v automatizova-

ných aplikačných systémoch.

Pred použitím produktom riadne potraste.
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C

D

Loctite® 8191

• Na vytvorenie jednotného náteru by produkt mal byť 

nasprejovaný na očistené časti zo vzdialenosti okolo 

20 cm.

• Nechajte dielce vyschnúť na 15 až 30 minút pri bežnej 

teplote.

Loctite® 8021

• Vyberte si medzi tryskou a sprejom (v závislosti na 

aplikačných potrebách).

• Nasprejujte dôsledne na časti na vytvorenie jednot-

ného filmu.

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.
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Farba Matne čierna  

Prevádzková teplota (°C) –

Poznámky • Mení hrdzu na stabilnú 
vrstvu

• Vytvrdený produkt slúži 
ako podklad pre vrchný 
náter

Povrchová úprava a prevencia korózie

Aký druh úpravy povrchu požadujete?

Technologické výhody

• Riešenie pre všetky typy úpravy alebo prípravy povrchu

Odhrdzovač

Odhrzdovač

Loctite® 7500Riešenie
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Šedá  Biela  Modrá  

-50 až +550 – -35 až +145 

• Vynikajúca katodická 
ochrana proti korózii na 
železných kovoch

• Obnovuje ochranu galva-
nizovaných dielov.

• Zabraňuje priľnutiu zvá-
racieho rozstreku

• Dlhodobá ochrana zvára-
cieho zariadenia

• Neobsahuje silikón

• Vizuálna detekcia pohybu 
na označených súčiast-
kách.

• Pre aplikácie vonku

Ochrana proti korózii
Ochrana zváracieho 

zariadenia
Ochrana proti nepovolené-

mu zásahu

Loctite® 7800 Loctite® SF 7900 Loctite® 7414

Zinkový sprej Ochranný keramický povlak Detekcia pohybu dielov
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1.

1.

2.

2.

Povrchová úprava a prevencia korózie

Ako aplikovať Loctite® 7500

Ako aplikovať Loctite® 7800

Príprava

Príprava

Aplikácia

Aplikácia

Použite drôtenú kefu na odstránenie zvyškov hrdze a častí uvoľnených odlupovaním. 

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie a vyčistenie povrchov. Pred použitím 

produktom riadne potraste.

Odstráňte z povrchu hrdzu, vrstvy starých náterov a pod. Ak je to možné, povrch opies-

kujte. Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odstránenie olejov, mastnoty a prachu. Pred 

použitím produktom riadne zatraste.

Naneste štetcom alebo špongiou v hrubšej vrstve. 

Aplikujte dve vrstvy (čas vytvorenia povrchovej vrstvy: 

60 až 120 minút). Nejednotná farba značí potrebu ďal-

ších náterov. Pred lakovaním nechajte aspoň 24 hodín 

uschnúť.

Praktické rady a tipy: 

Neaplikujte pri priamom slnečnom svetle alebo na vlhké 

povrchy.

• Nasprejujte dôsledne na časti zo vzdialenosti 20 až 30 

cm na vytvorenie jednotného filmu.

• Náter začína byť suchý na dotyk po 30 až 60 minútach. 

Nechajte kompletne uschnúť po dobu 24 hodín.
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1.

1.

2.

2.

Ako aplikovať Loctite® SF 7900 Ceramic Shield 

Ako aplikovať Loctite® 7414

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.

Príprava

Príprava

Aplikácia

Aplikácia

Očistite kontaktnú špičku a obal od priliehajúceho rozstreku.  Na dosiahnutie najlepších 

výsledkov použite novú špičku a obal. Pred použitím produktom riadne zatraste.

Odporúča sa použiť Loctite® 7063 na odmastenie, vyčistenie a usušenie povrchov.

• Umiestnite kontaktnú špičku na zvárací horák a 

aplikujte zo vzdialenosti 10 – 15 cm. Nasaďte obal na 

zvárací horák a natrite interiér aj exteriér. Nechajte 

náter uschnúť počas niekoľkých sekúnd.

• Po aplikácii plechovku obráťte dolu hlavou a niekoľko 

sekúnd ešte sprejujte, aby ste zabránili upchatiu 

trysky.

Tubu stlačte na vytlačenie pasty a vytvorte úzku húse-

nicu pozdĺž dielcov. Nechajte produkt uschnúť asi 60 

sekúnd.
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Prevádzková teplo-
ta (°C)

– – +10 až +50

Poznámky • Sada obsahuje 
gumové profily, 
Loctite® 406 
a nástroje na 
vytvorenie 
O-krúžkov

• Odstraňuje 
potrebu zásob 
O-krúžkov rôz-
nych veľkostí

• Uvoľnenie šokom 
(-40°C)

• Uvoľňuje hrdzavé, 
skorodované a 
zadrené súčasti 

• Okamžite sa 
vsiakne do sko-
rodovanej vrstvy 
pomocou kapilár-
neho účinku

• Vytvára bubliny v 
mieste úniku

• Odporúča sa 
na použitie pri 
všetkých druhoch 
plynu a ich zmesí 
s výnimkou čisté-
ho kyslíka

• Netoxický / 
nehorľavý

• Tiež sa môže 
použiť na kovové, 
medené a plasto-
vé rúry

Produkty na núdzové opravy

O akú aplikáciu ide?

Náhrada O-krúžkov
Uvoľňovanie 

skorodovaných 
dielcov

Detekcia 
netesností portubí

Loctite® sada na

 výmenu O-krúžkov
Loctite® 8040 Loctite® 7100

Súprava O-krúžkov Uvoľnenie šokom Detekcia trhlín  

Riešenie
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-30 až +120 – -54 až +260 až do +70

• Oceľou plnená 
tvarovateľná 
tyčinka

• Na núdzové 
opravy utesnenia 
únikov z nádrží a 
potrubí

• Sada na 
jednoduchú 
dočasnú opravu 
slabých častí 
potrubí

• Izolačná a 
tesniaca páska

• Odoláva 
extrémnym 
podmienkam

• Natiahne sa až 
 na trojnásobok 
svojej dĺžky

• Páska vystužená 
tkaninou

• Jednoducho sa 
trhá rukou

• Na opravy, vystu-
ženie, pripevne-
nie, utesnenie a 
ochranu

Tesnenie netesností na potrubí Utesnenie páskou

Loctite® 3463 Loctite® 5070 Loctite® 5075
Teroson páska 

FIX&REPAIR

Tyčinka Metal Magic 
Steel™

Sada na opravu 
potrubí

Izolačná a 
tesniaca páska

Vysoko pevnostná 
páska
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1.

1.

2.

2.

Produkty na núdzové opravy

Ako aplikovať Loctite® 8040

Ako aplikovať Loctite® 5070

Príprava

Príprava

Aplikácia

Aplikácia

Odstráňte uvoľnené nečistoty a hrdzu. Pred použitím produktom riadne zatraste.

• V potrubnom systéme vypnite tlak.

• Povrchy dôkladne očistite a obrúste. Čistenie pomocou Loctite® 7063.

• Nasprejujte na dielce zo vzdielanosti 10 – 15 cm počas 5 až 10 sekúnd.

• Po 1 až 2 minútach dielce demontujte. V prípade potreby postup opakujte.

5 – 10 sek.
minimálne

-43 °C Aktívna prísada

Vrstva korózie

• Zmiešajte požadované množstvo Loctite® 3463 

(pozrite kapitolu Kovom plnené tmely). Silno vtlačte 

produkt do prasklín, dier alebo dutín.

• Aktivujte pásku namočením do vody pri izbovej teplote 

po 20 sekúnd. Pevne obtočte pásku okolo opravované-

ho miesta, vytvorte tak aspoň 4 vrstvy.
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1.

2.

1.

2.

Ako aplikovať Loctite® Sadu O-krúžkov

Pre bližšie informácie si prosím pozrite karty technických údajov produktov alebo kontaktujte Váš technický tím 
spoločnosti Henkel.

Príprava

Aplikácia

• Očistite čepeľ noža s pomocou Loctite® 7063.

• Odrežte požadovanú približnú dĺžku pásky. Použite 

priložený nôž ma orezania O-krúžku z oboch strán na 

dosiahnutie čistých lepených povrchov pri požadovanej 

dĺžke.

• Aplikujte malú kvapku Loctite® 406 na jeden z koncov 

O-krúžku.

• Ihneď spojte oba konce pomocou V-drážky na konci 

rezacieho noža. Podržte na mieste po 30 sekúnd, 

potom je O-krúžok pripravený na použitie.

Ako aplikovať Loctite® 7100

Príprava

Aplikácia

Pred použitím produktom riadne zatraste.

• Nasprejujte produkt z 15 až 20 cm na určenú oblasť.

• Netesnosť bude jasne viditeľná, pretože produkt začne 

v netesniacej oblasti peniť.
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Zariadenie - aplikátory

Ručné nanášacie zariadenia

IDH č. Pre produkt Pre veľ kosť balenia

IDH 142240

• Loctite® 5188, 510, 
5366, SI 5980, SI 5990, 
SI 5616

• Teroson MS 930, 
MS 9320 SF, PU 6700

• 300 ml

• 310 ml

• 250 ml (1:1)

• 265 ml (2:1)

IDH 150035

• Teroson MS 9399  • 50 ml (1:1)

IDH 218312

• Loctite® 9492 • 400 ml (1:1, 2:1)

IDH 267452

• Loctite® 9492, V5004

• Teroson PU 6700

• 50 ml (1:1, 2:1)

IDH 363544

• Loctite® 5188, 510, 
SI 5980, SI 5990

• 50 ml

IDH 1034026

• Loctite® 3038 • 50 ml (10:1)
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Peristaltické dávkovacie pištole

Pneumatické dávkovacie pištole

IDH č. Pre produkt Pre veľ kosť balenia

IDH 608966

• Loctite® 222, 243, 270, 
542, 603, 638

• 50 ml

IDH 88631

• Loctite® 222, 243, 270, 
542, 603, 638

• 250 ml

IDH č. Pre produkt Pre veľ kosť balenia

IDH 142241

• Teroson MS 9320 SF 
(pro stříkání)

• 310 ml

IDH 1175530

• Loctite® 7255 • 900 ml
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Zariadenie - príslušenstvo

IDH č. Pre produkt Pre veľ kosť balenia

IDH 780805

• Teroson PU 6700 • 250 ml (1:1) 

IDH 1034575

• Loctite® 3038 • 50 ml (10:1)

IDH 1453183

• Loctite® 3090 • 10 ml (10:1)

IDH 1467955

• Loctite® V5004 • 50 ml (1:1)

IDH 1487439

• Loctite® 9492 • 400 ml (2:1)

IDH 1487440

• Loctite® 9492

• Teroson PU 6700, 
MS 9399

• 50 ml (1:1; 2:1)

IDH 874905

• Loctite® SI 5616 • 265 ml (2:1)

Statické mixéry
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IDH č. Pre produkt Pre veľ kosť balenia

IDH 547882

• Teroson MS 9320 SF 
(na striekanie)

• 310 ml

IDH 581582

• Teroson MS 930, 
MS 9320 SF

• 310 ml

IDH 1118785 

• Loctite® 5366, SI 5980, 
SI 5990

• 310 ml

IDH č. Pre produkt Veľ kosť

IDH 88661

• Loctite® 401 • 18 (= zelená) 
ID 0,84 mm

IDH 88662

• Loctite® 401 • 20 (= ružová) 
ID 0,61 mm

Trysky

Ihly
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Školenia pre pracovníkov údržby

Charakteristika

• Predbežný prieskum prevádzky

• Praktické školenie

• Vykonáva sa priamo na mieste

• Súčasťou sú aj školiace materiály

• Prehľad bežných príčin porúch a ich prevencia

• Vnútropodniková nadväznosť a využitie

Vysoko kvalitné produkty môžu byť len tak účinné, ako spôsobilí

sú ľudia, ktorí ich používajú. Práve z tohto dôvodu Vám ponúkame

praktické školenia o používaní našich produktov v oblasti údržby a 

opráv. 

Naši školiaci pracovníci sú dôkladne oboznámení s každodennými

problémami, ktorým musíte čeliť, a poskytnú Vám potrebné nástroje

a praktické znalosti pre úspešnú aplikáciu našich produktov.

Obsah školení je založený na rozdelení produktov do kategorií v tomto 

„Sprievodcovi údržbou“ a môže byť upravený podľa Vašich potrieb.
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Výhody pre Vás

S využitím znalostí a nástrojov získaných školením:

Pre viac informácií a pre dohodnutie školenia pre Váš tím sa 

obráť te priamo na svojho technicko-obchodného zástupcu, alebo 

kontaktujte miestne technické zastúpenie spoločnosti Henkel.

Zvýšte spoľahlivosť
a zabráňte prestojom Vašich priemyselných zariadení a strojov

pomocou pravidelnej údržby

Zvýšte bezpečnosť
pri práci zvýšením spoľahlivosti Vašich strojov a vďaka používaniu

bezpečných produktov

Ušetrite čas
používaním inovačných technológií, ktoré znižujú prestoje a zvyšujú

prevádzkové intervaly

Znížte náklady
tým, že sa vyhnete výmene dielov a znížite zásoby náhradných dielov
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Špecifické riešenia údržby

Odborná znalosť odvetvia a zariadení

Programy pre priemysel

Naše dlhoročné skúsenosti vo výrobe a údržbe nám umožnili vybudovať 

si hlboké znalosti typických úloh z údržby a opráv vo všetkých hlavných 

priemyselných odvetviach, ako aj bežných priemyselných zariadení.

Naše programy pre priemysel pokrývajú typické problémy, ktorým 

musíte čeliť pri údržbe a opravách vo Vašom priemyselnom odvetví. 

Tieto programy zahŕňajú mnohé príklady aplikácií, odkazy a štúdie 

vybraných prípadov. Dozviete sa, ako bol Váš špecifický problém v 

oprave vyriešený v porovnateľnej situácii.

Elektrárne

Lode

Tažobný priemysel

Železnice

Petrochemický priemysel

Vodné hospodárstvo
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Programy pre údržbu zariadení

Naše programy pre údržbu zariadení sa do ešte väčšej hĺbky venujú 

špecifickým úlohám údržby a opráv priemyselných dielcov. Zahŕňajú 

riešenia špecifických aplikácií pre akékoľvek potreby v oprave, ako 

aj návrhy vhodných produktov. My Vám poskytneme riešenie a Vy sa 

môžete sústrediť na svoje odborné znalosti.

Čerpadlo Hriadeľ

Prevodovka

Loctite® 603

Loctite® 7063

Loctite® 3478

Loctite® SI 5980

Loctite® 243

Loctite® 8150

Odstredivka

Viac informácií o programoch nájdete na www.loctite.sk/udrzba. Pre dohodnutie školenia

upraveného podľa Vašich potrieb prosím kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Henkel.
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® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA 

or its affiliates, registered in  Germany and elsewhere 

© Henkel AG & Co. KGaA, 2013

Henkel SR spol. s r.o.

General Industry

Záhradnícka 91 

820 09 Bratislava

Tel.: +421 2 502 46 404

Fax: +421 2 502 46 405

www.loctite.sk/udrzba

Nájdite ten správny produkt a objavte ďalšie 

možnosti. Vyskúšajte náš: 

Mobilný Sprievodca údržby

Informácie obsiahnuté v tejto brožúre majú 

iba informatívny charakter. Ak potrebujete 

rady, odporúčania a špecifikácie týkajúce 

sa týchto produktov, kontaktujte prosím 

miestne technické zastúpenie spoločnosti 

Henkel.

m.loctite-sprievodca-udrzby.sk
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