Eliminați slăbirea șuruburilor.
Preveniți avariile.

METODELE TRADIȚIONALE DE FIXARE LASĂ SPAȚII LIBERE.
ASIGURATORII DE FILETE LOCTITE® LE UMPLU.

Sistemele de fixare tradiționale, precum șaibe, piulițe, etc., au fost inventate pentru a rezolva problema uzuală
a desfacerii ansamblelor filetate. Practica ne dovedește că ele nu pot menține strângerea, deseori sistemele
de fixare asigurarate mecanic se slăbesc din cauza vibrațiilor, dilatării termice, și/sau cuplu necorespunzător.
De ce? Pentru că sisteme de fixare mecanice nu pot umple complet spațiile dintre filete.
Prin lipirea spirelor îmbinate și umplerea interstițiilor, asiguratorii de filete LOCTITE elimină mișcările laterale,
îmbunătățind dramatic fiabilitatea ansamblelor filetate prevenind autodesfacerea - cauza principală a
defectării echipamentelor și a avariilor.

BENEFICIILE ASIGURATORILOR LOCTITE®:
1. Asigură ansamblul
împotriva vibrațiilor și
dilatărilor termice

4. Previn griparea și
deformarea filetului permițând
demontarea fiabilă

2. Mențin forța de strângere

5. Reduc costurile de
inventar – 1 produs pentru
toate tipurile și dimensiunile
de filete.

3. Etașează și împiedică
scurgerile și coroziunea

Nu lăsați un simplu șurub să devină o mare problemă.
Utilizați adezivii pentru asigurarea asamblărilor filetate pentru fiabilitate sporită.

ASIGURATOR de filete LOCTITE® 270
Rezistență Mare

ASIGURATOR de filete LOCTITE® 243
Rezistență Medie
Caracteristici: Uz general, adecvat pentru majoritatea metalelor
Filet: 1/4” - 3/4”, tolerează ușoare contaminări cu uleiuri
Dezasamblare: Scule de mană standard

Caracteristici: adecvat pentru toate majoritatea metalelor
Filet: 1/4” - 3/4” tolerează ușoare contaminări cu uleiuri
Dezasamblare: Necesită încălzire locală

Adezivi LOCTITE® pentru asigurarea asamblărilor filetate:
Produs

Cod

Ambalaj

Culoare

Tixotropic
(da/nu)

Vâscozitate
(cp) 20 rpm

Break/Prevail
Torque, Piulite si
suruburi din otel
M10

Temperatură

Timp de fixare/
Timp de întărire

243

1515351
1521067

50 ml
250 ml

Albastru

Da

2,150

26/5 Nm

între -55 și
+180C

10 min. / 24 ore.

270

1336322
11335907

50 ml
250 ml

Verde

Nu

500

33/33 Nm

între -55 și
+180C

10 min. / 24 ore.

Contactați reprezentanții Henkel pentru fișe cu date tehnice.

NOU

LOCTITE® Pro Pump Handheld Dispenser – pentru aplicare ușoară
• Asigură o aplicare a asiguratorilor LOCTITE® mai precisă și repetabilă
• Nu necesită asamblare sau setare
• Aceeași pompă pentru ambalaje de 50ml și 250ml
• Cod produs: 2564824
SOLUTII PENTRU ORICE APLICATIE
LOCTITE® oferă o gamă variată de asiguratori de filete, având soluția adecvată pentru
orice aplicație de producție și mentenanță.

Vedeți toată gamă de adezivi LOCTITE® pentru asigurarea asamblărilor filetate pe
www.henkel-adhesive.com/ro
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