Os Imprescindíveis para a Oficina

Soluções para Reparação e Manutenção de Veículos

BOND 60

Colagem de Vidros

Alta Garantia de Segurança
Adesivo vedante monocomponente com base em poliuretano, marca uma nova
referência na colagem de vidros. Resiste à Prova de Impacto Frontal, realizada
segundo os requisitos estabelecidos pela prova mais exigente da Europa, utilizada
para medir a segurança nos novos veículos (64 km/h e 40% sobreposição).
• Excelente resistência ao desprendimento.
• Aplicável à temperatura ambiente com qualquer pistola (para um ótimo
resultado, é recomendável o uso da pistola Powerline II).
• Tempo de imobilização, 60 min de acordo com a norma FMVSS 212/208 e segundo
a Norma de Impacto da Henkel, certificada por OEM e DEKRA: 64 km/h e 40%
de sobreposição frontal.
• Alto módulo e Baixa conductividade.
• Não faz fios durante a sua aplicação.
• Utilizado em Equipamentos Originais.
• Amplo tempo de montagem: 16 minutos.
Exemplos de aplicação: substituição de vidros em todo o
tipo de veículos.

Vedantes de Juntas e Costuras

Reproduzem a Vedação Original do Fabricante (OEM)
TEROSON
é um vedante de costuras na carroçaria, ideal para
reproduzir diferentes tipos de texturas, de baixa viscosidade e pulverizável para
•
•
•
•
•
•

Utilizado em Equipamentos Originais.
Têm um exclusivo sistema de aplicação patenteado.
Rápidos, pintáveis e flexíveis (não racham e evitam a corrosão).
Não necessitam do uso de imprimação.
Podem ser soldados por pontos (quando o produto não está totalmente curado).
Reproduzem as texturas tradicionais (pulverização, fio,
pincel e grandes superfícies) em combinação com o uso de
pistola e bicos.
• Amigos do operário: sem pictogramas de segurança,
não contêm isocianatos nem solventes.
Exemplos de aplicação: vedação de costuras e juntas
de última geração, para o compartimento do motor, mala,
chassis, por exemplo.

Fixação de parafusos

Formulados para unir, vedar e fixar todo o tipo de Roscas
LOCTITE
fixa e veda parafusos, porcas e pernos, evitando o afrouxamento por
vibração. Permite a desmontagem com ferramentas manuais, porque tem uma
resistência média.
LOCTITE
fixa e veda permanentemente montagens que não são susceptíveis de
se desmontarem no futuro. É um fixador de alta resistência.
•
•
•
•

Cumprem as especificações para o equipamento original.
Funcionam ao preencher os espaços entre os fios de rosca.
Toleram pequenas contaminações de óleo.
Facilitam uma montagem segura, que não se solta sob vibrações e impactos
severos.
• Usar para todo o tipo de parafusaria.
•
• Alta velocidade de cura, montagem mecânica pode
ser colocada em operação rapidamente.
Exemplos de aplicação: ideal para todos os tipos
de parafusaria metálica, inclusive superfícies de aço
inoxidável, alumínio e superfícies galvanizadas.

Adesivo Reparador de Plásticos

Para todo o Tipo de Peças Plásticas do Automóvel
Adesivo de poliuretano bicomponente. Utilizado tipicamente para tarefas de
reparação de peças e estruturas plásticas exteriores e interiores que possam ser
pintadas.
• Adequado para a reparação de todo o tipo de peças plásticas do automóvel.
• Recomendado
• Pode ser facilmente lixado.
• Sistema homologado em primeiros equipamentos.
• Producto ME (microemissão). Sem etiquetagem perigosa de segurança: muito
mais benigno no uso para o operador que os poliuretanos tradicionais.
• Combina um tempo de aplicação confortável
temperatura ambiente para lixagem (aproximadamente
Exemplos de aplicação: Adesão de pára-choques,
embelezadores e partes da carroçaria feitas de fibra e
plástico.
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Limpadores de Mãos: Altamente
Eficazes
Limpeza Rápida e Profunda

LOCTITE
é um limpador natural que não contém solventes. Limpa sem água
e pode eliminar gordura, sujidade, tinta, óleo, pintura, resíduos de juntas, epoxis
LOCTITE
age como um limpador à base de água. Com uma excelente
capacidade de limpeza, remove manchas de tinta de poliuretano, resina, primários,
adesivos, silicones, vernizes, entre outros.
, anteriormente conhecido como Teroquick Pasta Lava-mãos, é
TEROSON
um limpador com base de farinha de serragem de coco para uma limpeza rápida e
completa das mãos, eliminando a sujidade habitual gerada nas oficinas profissionais.
•
•
•
•

Para uso profissional.
Testado dermatologicamente.
Suave com a pele.
Amigo do ambiente:
biodegradáveis e fáceis de remover.

Exemplos de aplicação: limpeza de sujidade endurecida
das mãos.

Limpadores de Peças e Superfícies
Eliminam todos os Restos e Sujidade

LOCTITE
é um produto de limpeza para travões e embraiagens, capaz de
limpar rápida e profundamente peças de freio, discos de embraiagem e caixas de
substituição.
LOCTITE
atua como limpador de contactos elétrico que desloca a humidade
da superfície ou outros contaminantes, sendo livre de silicones.
•
•
•
•

Limpadores em forma de aerossol.
Produtos de base solvente, líquidos e incolores.
Limpam e desengorduram as peças e as superfícies de adesivos curados.
Rápidos e eficientes.

Exemplos de aplicação: eliminam vestígios de adesivos e
vedantes de motor, carburador, caixa de velocidades, restos
ressequidos de resina ou borracha de dobradiças. Além
disso, limpa os contatos, relés, fusíveis e terminais
elétricos.

Limpador Bactericida Homologado
Desinfeta e Purifica o ar do carro

Agente de Limpeza bactericida desinfetante de uso geral capaz de eliminar um amplo
espetro de bactérias, fungos e vírus lipofílicos (herpes e gripe). Limpa e purifica o
sistema do ar condicionado.
•
•
•
•
•

Homologado pelo Ministério da Saúde através de Registo Sanitário.
Reduz consideravelmente o risco de infeções e alergias.
Não tóxico, seguro e de fácil aplicação.
Desinfeta
Substitui os odores desagradáveis
por uma agradável fragância de mentol e eucalipto.

Exemplos de aplicação: desinfeção do sistema de ar
condicionado de qualquer veículo ou habitáculo.

Registro Sanitario

Adesivo Líquido Instantâneo

Alta Resistência numa Ampla Gama de Materiais
Adesivo eficaz instantâneo em fórmula líquida e de uso geral, para uniões estruturais.
Tem a capacidade de unir todos os tipos de peças da carroçaria numa ampla gama de
materiais.
• Adesivo instantâneo de uso universal para reparações.
• Une substratos similares ou combinações de substratos diferentes entre si, tais
como: madeira, metal, peças cerâmicas e a maior parte dos plásticos rígidos.
• Ideal para adesões estruturais de baixa responsabilidade.
• Baixa viscosidade, ideal para utilizar em substratos porosos.
• Resiste até 120ºC, ideal para juntas borracha-metal em montagens mecânicas.
Exemplos de aplicação: adequado para aplicações que
precisem de colagem rápida para a reparação
da carroçaria.
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Lubrificantes

Proteção contra o Desgaste e a Corrosão
é um óleo concebido para penetrar e libertar porcas oxidadas ou
gripadas, pernos, parafusos e outras conexões roscadas, além de peças de metal.
O produto deixa uma fina camada sobre a peça que a lubrifica e evita a ferrugem.
Também é recomendado como limpador antes da lubrificação.
é um óleo mineral âmbar capaz de libertar peças corroídas
e gripadas por um arrefecimento súbito que rompe a camada de ferrugem para
facilitar a separação das mesmas pelo óleo capilar. Especialmente concebido para
libertar e proteger todo o tipo de fixações e conexões roscadas contra a corrosão,
bem como para limpar peças antes da sua lubrificação. Arrefece as peças tratadas
LOCTITE
é um óleo afrouxador, lubrificante, protetor
antiferrugem, impermeabilizante e limpador geral que
evita a corrosão em todo o tipo de maquinaria. É utilizado
para libertar peças presas ou corroídas, como conexões
roscadas, dobradiças e uniões cilíndricas. Proporciona
uma ligeira lubrificação temporária, elimina a humidade
dos contactos elétricos e pode ser utilizado como
protetor temporário contra a corrosão de peças expostas à
humidade.

Fita Isoladora e Vedante Multiusos
A Revolução das Fitas Multiusos

Inovadora fita multiusos de silicone, ultra-resistente e tri-elástica, à prova de
condições extremas. Ao ser aplicada à volta de uma superfície, auto vulcaniza e
veda instantaneamente, protegendo a zona contra fugas de ar ou água, corrosão e
arranhões. As suas pontas em bisel proporcionam uma espessura uniforme.
•
•
•
•
•
•

Auto vulcanizante: veda de forma instantânea depois da sua aplicação.
Ultra resistente: aumenta três vezes o seu tamanho.
Grande intervalo de temperatura:
Elevada resistência elétrica (para cablagem de alta tensão).
Excelente resistência à tração
Suporta condições extremas: radiação UV, óleos, sais,
químicos corrosivos, etc.
• Disponível em vermelho e preto.

Exemplos de aplicação: isolamento dos cabos das
baterias, proteção contra a vibração de tubos e uniões,
aplicação temporal como braçadeira para tubos, proteção
dos cabos de ferramentas, entre outros.

Adesivo Instantâneo Bicomponente
Alta Capacidade de Preenchimento de Folgas

Adesivo instantâneo bicomponente de última geração, capaz de preencher folgas
plásticos, borrachas, metais e materiais porosos.
• Inovação: o primeiro cianoacrilato bicomponente do mercado com capacidade de
• Rapidez:
• Multisubstrato: adere a todo o tipo de materiais.
• Grande intervalo de temperatura:
• Sem limites: não pinga, permite aplicações verticais.
• Multiaplicação: aplicações limpas e precisas.
Exemplos de aplicação: adesão de peças de plástico e
todo o tipo de reparações de emergência, especialmente
quando têm uma folga variável.

Formadores de Juntas Flexíveis
Utilizados pelos Melhores Profissionais

Os formadores de juntas LOCTITE oferecem maior eficácia e proporcionam inúmeras
vantagens relativamente aos sistemas de vedação tradicionais, como por exemplo: as
juntas pré-cortadas.
• Excelentes propriedades de preenchimento de folgas.
• Altamente resistentes: suportam cargas de impacto, flexão, vibração e
•
•
•
•
•

Amigo do operário: sem odor e não corrosivos, não contêm compostos irritantes.
Rapidez: aplicação de um único produto.
Elevada resistência aos dissolventes.
Não necessitam de ser reapertados.
Limpos e fáceis de utilizar.

Exemplos de aplicação: vedação de tampas e cárteres do
motor e transmissão, óleo, tampas de válvulas, coletor de
admissão, tampa da engrenagem da distribuição, bomba
de água, termostato, entre outros.

Henkel- Muitas mais soluções do que imagina...
• Fixação de Parafusos

• Massas

• Vedação de Roscas

• Proteção Anti Gravilha

• Retenção

• Proteção Anti Corrosiva

• Formação de Juntas

• Proteção de Cavidades

• Limpeza

• Insonorização Acústica

• Lubrificação

• Limpeza e Desinfeção do Ar Condicionado

• Colagem de Vidros

• Limpadores de Mãos

• Vedação de Carroçaria

• Equipamentos

• Adesão Instantânea

• Plataforma de Formação Online

• Adesão Estrutural

• Formação Especializada

• Reparação de Plásticos

• Aconselhamento Técnico

Atendimento ao cliente:
www.henkel-adhesives.pt

Departamento técnico:

Web de Reparação
e Manutenção de Veículos

Os dados que constam neste documento constituem unicamente uma referência. Contacte o Departamento Técnico para realizar qualquer consulta sobre as
recomendações e especificações técnicas destes produtos.
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