Külma, kuuma ja joogivee ning gaasi- ja
küttetorudele.

LOCTITE 55

Parim valik kiire, lihtsa ja vastupidava tihenduse jaoks.
Toode on mõeldud metall- ja plasttorude liitmike tihendamiseks.
Tagab kohese täisrõhku taluva ühenduse.

KIIRE JA LIHTNE KASUTADA:
• Kohene tihendav toime
• Lihtne ja kiire paigaldada

TORULIITMIKKE SAAB PÄRAST TIHENDI
KASUTAMIST REGULEERIDA:

PUHAS JA SÄÄSTLIK PAIGALDUS:
• Toode ei määri liitmikuid ega käsi. Puhas korrektne välimus.
• Ei teki ülekulu.
• Töötamiskoht jääb puhtaks.

TEFLONIST KEERMETEIP
REBENEB JA TORU LEKIB,
KUI LIITMIKKU LAHTI
KEERATA

LOCTITE 55-GA ON
LAHTIKEERAMINE OHUTU:
KEERMENÖÖR EI REBENE JA
TORU EI LEKI.

• Liitmikku saab keerata kuni 45 kraadi, ilma et toru
hakkaks lekkima.
• Suurem paindlikkus paigladamisel.
• Säästab aega puhastamise ja uuesti tihendamise pealt,
kui liitmikku on vaja reguleerida

Proovige ise järele, küsige tasuta tootenäidist meie kodulehelt
www.henkel-adhesives.com/ee/loctite55

Kiire, lihtne ja puhas paigaldus

1.
Karestage keere sae või viiliga.

2.

3.

4.

Kerige keermenöör esimeste
keermesammude vahele ja seejärel
risti-rästi ümber kogu torukeerme

Lõigake keermenöör LOCTITE 55
pakendi küljes oleva teraga läbi ja
vajutage lahtine ots keerme külge.

Keerake liitmik torutangidega
tugevalt toru otsa. Vajaduse korral
korrigeerige.

Ühe paki LOCTITE 55-ga saab tihendada:

Toru läbimõõt

Ligikaudne
tihenduste arv 160
m paki korral

Ligikaudne
tihenduste arv 50 m
paki korral

1.3 cm 1.9 cm 2.5 cm
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Teflonist keermeteibi ja LOCTITE 55 võrdlus
TEFLONIST KEERMETEIP LEKIB

LOCTITE 55 TIHENDAB

• Puudub kindel paigaldusstandard, teibi kogus
oleneb tootest.
• Kinnitust ei saa reguleerida, sest teip rebeneb,
kui liitmikku lahti keerata.
• Kui liitmik liiga tugevalt kinni keerata, võib keere
kahjustuda.
• Ei täida kõiki keermeid täielikult, mistõttu võib
hakata ühenduskoht lekkima.
• Teibikiud ummistavad filtreid.
• Tihendus võib vibratsiooniga järele anda.

• Ühesugune paigaldus igas suuruses torule.
• Liitmikku saab reguleerida, sest keermenöör
LOCTITE 55 ei rebene.
• Tänu kontrollitud pingutusmomendile ei saa nöör
kahjustada.
• Täidab kõik keermed täielikult, mistõttu ei hakka
ühenduskoht lekkima.
• Ei ole kiude, mis ummistaks filtreid.
• Tihend talub hästi vibratsiooni.
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Sertifikaadid

BAM:
Toote süttivust on katsetatud ja see
sobib kasutamiseks gaasilise hapnikuga
süsteemides
Maksimumtemperatuur: 60 °C
Hapniku maksimaalne rõhk: 20 bar

DVGW:
DVGW sertifikaat gaasi- ja veesüsteemides kasutamiseks (katsetatud
standardi EN 751-1 kohaselt), DV5142AU 0166

WRc:
WRc sertifikaadi järgi tohib toode puutuda kokku kuni 85-kraadise joogiveega
(BS 6920)

NSF:
Vastab NSF/ANSI sertifikaadile,
standard 61

KTW:
Sertifikaat joogiveesüsteemis kasutamiseks
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Tel.: (+372) 730 5800
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