Εξαλείψτε την χαλάρωση
συνδέσμου.
Προλάβετε την Αστοχία
ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΔΙΑΚΕΝΑ
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ LOCTITE ΤΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ
Οι διατάξεις μηχανικής ασφάλισης (όπως διαχωριστικές ροδέλες, παξιμάδια από νάιλον κλπ) εφευρέθηκαν για την
επίλυση του κοινού προβλήματος χαλάρωσης που συμβαίνει στα περισσότερα σπειρώματα. Η πραγματικότητα
είναι, ωστόσο, ότι οι διατάξεις μηχανικής ασφάλισης δεν διατηρούν το φορτίο σύσφιξης καθώς τα εξαρτήματα συχνά
χαλαρώνουν κάτω από συνθήκες δόνησης, θερμικής διαστολής και / ή ακατάλληλης ροπής σύσφιξης. Γιατί; Επειδή
οι μηχανικές συσκευές δεν γεμίζουν τα κενά μεταξύ των σπειρωμάτων. Συγκολλώντας τα σπειρώματα και
γεμίζοντας τα διάκενα, εξαλείφοντας την πλευρική κίνηση, τα Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων LOCTITE έχουν αυξήσει
σημαντικά την αξιοπιστία των συνδέσεων με σπείρωμα, εμποδίζοντας την χαλάρωση των συνδέσμων – μία κύρια
αιτία
καταστροφικής αστοχίας του εξοπλισμού.

ΟΦΈΛΗ
Ασφαλίστε έναντι αυτο-χαλάρωσης που
προκαλείται από κραδασμούς και θερμική
διαστολή

Αποτρέψτε τη φθορά και το σφήνωμα –
επιτρέποντας αξιόπιστη αποσυναρμολόγηση

Διατηρήστε το φορτίο σύσφιξης

Μειώστε το κόστος – ένα μπουκάλι για όλα
τα σχήματα / μεγέθη συνδέσμων.

Προστατέψτε από τη διάβρωση και τη
διαρροή

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τα πιο ανθεκτικά ασφαλιστικά σπειρωμάτων μεσαίας και υψηλής αντοχής συγκράτησης.

LOCTITE 243 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
Μεσαία αντοχή

LOCTITE 270 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
Υψηλή αντοχή

Προδιαγραφές Γενικής χρήσης, για όλα τα μέταλλα
Μέγεθος συνδέσμου Έως Μ36 ελαφρώς επιμολυσμένο με λάδι
Αποσυναρμολόγηση Τα κλασσικά εργαλεία χειρός

Προδιαγραφές Υψηλής αντοχής, για όλα τα μέταλλα
Μέγεθος συνδέσμου Έως M20 με αυξημένη ανοχή σε επιμόλυνση λαδιού
Αποσυναρμολόγηση Απαιτείται τοπική θέρμανση

LOCTITE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
Προϊόν

Κωδικός Προϊόντος

Μέγεθος Συσκευασίας

Χρώμα

Θιξοτροπικό
(ναι / όχι)

Ιξώδες
(cp) 20 rpm

Ροπή απεμπλοκής /
Επικρατούσα ροπή,
M10 Παξιμάδια και
Βίδες Χάλυβα

Θερμοκρασία
Γκάμα

Χρόνος Στερέωσης
Πλήρης Στερέωση

243

1335881
1335924

50 ml
250 ml

Μπλε

Ναι

2.150

26/5 Nm

-55 σε +180 °C

10 λ. / 24 ώρες

270

1335887
1335909

50 ml
250 ml

Πράσινο

Όχι

500

33/33 Nm

-55 σε +180 °C

10λ./ 24 ώρες

Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Henkel για Τεχνικά δελτία δεδομένων.

ΠΡΟΣΕΧΏΣ (ΑΠΌ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ)
LOCTITE Αντλία με δοσομετρητή χειρός- Για εύκολη εφαρμογή
• Κάνει τη δοσομέτρηση των LOCTITE ασφαλιστικών σπειρωμάτων πιο ακριβής και επαναλαμβανόμενη.
• Δεν απαιτείται ρύθμιση ή συναρμολόγηση
• Η ίδια αντλία ταιριάζει τόσο στη φιάλη των 50 ml όσο και στα 250 ml
• Κωδικός προϊόντος 2564842

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
Η LOCTITE προσφέρει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υγρών ασφαλιστικών σπειρωμάτων που καλύπτει
σχεδόν οποιαδήποτε απαίτηση σχεδιασμού ή συντήρησης.

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Κύπρου 23, Μοσχάτο
18346, Αθήνα
τηλ. +302104897201
φαξ. +302104897201
www.henkel-adhesives.gr
www.henkel.gr

Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για αναφορά. Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Henkel για βοήθεια και σύσταση
σχετικά με τις προδιαγραφές για αυτά τα προϊόντα.
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