Těsnění horké, studené a pitné vody,
otopné soustavy a plynu.

LOCTITE 55

Ideální volba pro rychlé, snadné a spolehlivé utěsnění.
Produkt je určen k utěsnění kovových a plastových fitinek.
Poskytuje okamžité utěsnění vůči provoznímu tlaku.

RYCHLÉ A SNADNÉ POUŽITÍ:
• Okamžité utěsnění
• Snadná a rychlá aplikace

POLOHU ZÁVITU LZE SPOLEHLIVĚ
DONASTAVIT
• Pootočení až o 45° bez obav z úniku
• Možnost korekce usnadňuje instalaci
• Šetří čas - odpadá nutnost případného přetěsnění

ČISTÁ APLIKACE BEZ NEPOŘÁDKU:
• Čistá aplikace - jak pro uživatele, tak i pro součásti
• Žádná ztráta produktu při aplikaci
• Při aplikaci nevzniká žádný odpad

PTFE PÁSKA SE PŘI
KOREKCI POLOHY
TRHÁ

Vyžádejte si vzorek produktu na zkoušku.
www.henkel-adhesives.com/cz/loctite55

U LOCTITE 55
JE KOREKCE
BEZPROBLÉMOVÁ:
ŽÁDNÉ TRHÁNÍ, ŽÁDNÉ
NETĚSNOSTI

Rychlé, snadné a čisté nanášení
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Zdrsněte závit pilkou na železo,
pilníkem nebo kleštěmi.

Naviňte šňůru na jeden z
prvních závitů a pokračujte
náhodně křížem krážem,
utahujte šňůru.

Těsnicí šňůru LOCTITE 55
odřízněte pomocí břitu, který je
součástí balení, a zatlačte volný
konec šnůry do závitu.

Našroubujte protikus a utáhněte
spoj pomocí odpovídajícího
nářadí. Pokud je třeba, proveďte
korekci polohy.

PFTE páska v porovnání s LOCTITE 55

Jedno balení LOCTITE 55 utěsní:
Průměr potrubí

1/2"

3/4"

1"

Přibližný
počet spojů
utěsněných s
balením 160 m

405

275

190

Přibližný počet
spojů utěsněných
s balením 50 m

125

85

60

NEDOSTATKY PFTE PÁSKY

PŘEDNOSTI LOCTITE 55

• Nejsou dána pravidla aplikace, počet
navinutí se liší dle uživatele
• Není možné provést korekci polohy, protože
páska se při povolování závitu trhá
• Možnost roztržení tvarovky v důsledku
přílišného utažení
• Spáry závitu zůstávají nevyplněné, což vede
k netěsnostem
• Přetrhaná páska může vést k ucpávání filtrů
• Citlivé na uvolnění vibracemi

• Standardní postup dle různých velikostí
trubkových závitů
• Je možné provést korekci polohy, protože
LOCTITE 55 se netrhá
• Přiměřený odpor při utahování brání
povolení spoje
• Spáry závitu jsou vyplněné, což brání vzniku
netěsností
• Šňůra se netrhá, nedochází k ucpávání filtrů
• Zabraňuje uvolnění vibracemi

Certifikáty a schválení

GAS:
Použití v plynárenství (GAS),
styk s pitnou vodou

BAM:
Certifikát citlivosti materiálu ke
vznícení ve styku s plynným
kyslíkem

DVGW:
Schválení pro plyn a vodu
(EN751-1): DV-5142AU 0166

WRc:
Schválení pro pitnou vodu až do
85°C (BS 6920)

NSF:
Certfikace dle NSF / ANSI
Standard 61

KTW:
Schválení pro pitnou vodu

Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesive Technologies
www.loctite.cz
Technická infolinka: 220 101 222
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