Vásároljon LOCTITE® termékeket és zsebelje be az ajándékot!*

Vásároljon az alábbi LOCTITE® termékekből
nettó 25.000 Ft vagy nettó 50.000 Ft értékben és
mi ajándékot adunk hozzá! 25.000 Ft felett 1 pár
TEGERA® 13 munkavédelmi kesztyűt, 50.000 Ft
felett pedig 1 db 3M™ SecureFit SF602SGAF
szemüveget adunk ajándékba!
*A promóció 2018.06.12 - 2018.08.31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!

LOCTITE SF 7061
(Korábban LOCTITE 7061)

A LOCTITE® SF 7061 CFC-mentes, oldószerbázisú általános tisztító és zsírtalanító
termék felületek előkészítésére LOCTITE ragasztók alkalmazása előtt. A termék a
ragasztandó felületeken használható, közvetlenül a ragasztó felvitele előtti tisztításra.
Eltávolítja a legtöbb zsírt, olajat, kenőanyagot, hűtő-kenő folyadékot. Az erős oldószer
hatékonnyá teszi a terméket más zsírtalanítási és alkatrésztisztítási felhasználásoknál
is.
CFC-mentes, oldószerbázisú általános tisztító és zsírtalanító termék felületek
előkészítésére LOCTITE ragasztók alkalmazása előtt.
Előnyök:
• oldószerbázisú (aceton) általános alkatrésztisztító
• nagyon gyors párolgás
• eltávolítja a szennyeződéseket, zsírt, olajat, kenőanyagot, hűtő-kenő folyadékot

LOCTITE 406 20g
Pillanatragasztó - kis viszkozitás. Kiválóan alkalmas műanyagok és gumik ragasztására,
ahol nagyon gyors rögzítésre van szükség.
A LOCTITE® 406 egy műanyagok és gumik, köztük EPDM gyors ragasztása alkalmas
pillanatragasztó. A termék kis viszkozitással rendelkezik. LOCTITE cianoakrilát
primerekkel együtt alkalmazva a termék nehezen ragasztható műanyaghoz is
alkalmazható.

Előnyök:
• Műanyagok és gumik, köztük EPDM gyors ragasztása.
• A LOCTITESF 770 vagy a LOCTITESF 7239 primer növeli a tapadást a nehezen
ragasztható anyagokon.
• Kis viszkozitás.

LOCTITE 243 50g
Közepes szilárdságú, általános felhasználási célú csavarrögzítő. Alkalmas az összes
fém menetes kötés rögzítésére.
A LOCTITE® 243 egy közepes szilárdságú, általános felhasználási célú csavarrögzítő.
A csavarrögzítő rögzíti és tömíti a meneteket, megakadályozva ezzel a vibráció által
okozott lazulást. Minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket is, például
rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek. Bizonyítottan alkalmazható
ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj,
vágóolaj.
Előnyök:

•

• Megelőzi a vibrációnak kitett alkatrészek, például szivattyúk, hajtóműházak és
présgépek csavarjainak kilazulását.
• Minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket is (pl. rozsdamentes acél,
alumínium, bevonattal ellátott felületek).
• Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl.
motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.
Lehetővé teszi az alkatrészek kéziszerszámmal történő szétszerelését.

LOCTITE HY 4070
Átlátszó, színtelen fakó sárga ciánakrilát/akril hibrid gél ragasztó gyors rögzítési idővel.
A LOCTITE HY 4070 egy kétkomponensű átlátszó, színtelen, fakó sárga színű
ciánakrilát/akril hibrid gél ragasztó gyors rögzítési idővel szobahőmérsékleten max. 5
mm-es ragasztási résekhez. Különböző felületekhez is alkalmas, beleértve a legtöbb
műanyagot, gumit és fémet. Olyan helyeken ajánlott, ahol a többlet ragasztó teljes
kikeményedése, a hőmérséklet- és nedvességállóság is szükséges.
A legjobb eredmény LOCTITE® 10 ml-es hibrid és ciánakrilát keverőszárral
(használható HY 4070-hez és 3090-hez is) (IDH 1453183) érhető el.
Előnyök:
•
•
•
•

jó állékonyság
Gél állag megelőzi a ragasztó folyását, még függőleges felületen is
Réskitöltése 5 mm-ig
Hő- és nedvességálló

LOCTITE HY 4060 GY
Kétkomponensű, általános felhasználású ciánakrilát-epoxi hibrid nagy szilárdsággal és
gyors rögzítési idővel szobahőmérsékleten. Használatra kész csomagolásban.
A LOCTITE HY 4060 szürke egy kétkomponensű, általános felhasználású ciánakrilátepoxi hibrid nagy szilárdsággal és gyors rögzítési idővel szobahőmérsékleten. Jó hő- és
nedvességállósággal rendelkezik és anyagok széles választékát képes megragasztani,
beleértve a fémeket, legtöbb műanyagot és gumit. Használatra kész csomagolásban
érkezik. A két különböző színű komponens lehetővé teszi a pontos keverést.
Előnyök:
•
•
•
•
•

Nagyon gyors rögzítési idő szobahőmérsékleten
Anyagok széles skáláját megragasztja, beleértve a fémet, műanyagot és gumit
Jó hő- és nedvességállóság
Használatra kész és a csomagból kinyomva egyből keverhető
A két különböző színű komponens lehetővé teszi a pontos keverést.

