Loctite® 5910 Quick Gasket – plošné tesnenie
Automobilové opravy
• Okamžité tesnenie priamo z obalu
• Jednoduchý na použitie
• Vyhovujúci normám väčšiny
automobilových výrobcov
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Loctite® 5910 Quick Gasket – plošné tesnenie
Automobilové opravy
Loctite® 5910 prípravok na rýchle tesnenie - vytvrdzovaním sa mení
na trvale flexibilné, spoľahlivé a dlhotrvajúce tesnenie. Unikátny nástavec je veľmi jednoduchý na použitie a umožňuje mimoriadne presné a pravidelné dávkovanie. Produkt môže taktiež nahradiť vysekávané tesnenia.
• Nepretržitá tepelná odolnosť do 200 °C,
maximálna krátkodobá odolnosť do 260°C.
• Je odolný voči všetkým priemyselným médiám
(olej, chladiace médiá, ATF)
• Bez zápachu.

O.E.M.
SPECIFIED

• Jedna balenie obsahuje dostatočné množstva
produktu na utesnenie 10 stredne veľkých
olejových vaní.
• Rýchlosť utesnenia do 0,25 mm špáry pri
0,35 bar.

Typické aplikácie:
Jednoduché použitie:

Utesňuje kryty ventilov, olejové vane, termostatické
kryty, vodné a olejové čerpadlá, kryty rozvodov,
rozvodové skrine, prívodové konce tesnení, dosky
bočných krytov, prevodovky.

• Žiadne straty produktu.
• Rýchla a precízna aplikácia.
• Využitých 100 % produktu.

Poznámka: Nepoužíva sa na tesnenia hláv valcov alebo na časti, ktoré sú v
nepretržitom kontakte s palivom.

Informácie k objednaniu:
Loctite® 5910 Quick Gasket – plošné tesnenie
Objem

50 ml a 300 ml, aerosol

Balenie

12 kusov/kartón

Objednávkové číslo

50 ml: 24826, 300 ml: 23854

IDH číslo

50 ml: 142511, 300 ml: 142491

Svet technických riešení a podpory zákazníkov:
Skupina Henkel je celosvetová, trhovo orientovaná, špecializovaná chemická spoločnosť. Silné obchodné značky s
overenými a dôveryhodnými značkami ako Loctite® a Teroson sú dlhodobo kľúčom úspechu firmy Henkel v automobilovom priemysle ako aj v iných priemyselných odvetiach.
Henkel má dlhoročnú tradíciu v sponzorstve motoristických športov cez obchodné značky Loctite® a Teroson.
Nadviazaním na budovanie partnerstva, ktoré sa začalo v roku 1995, sa v roku 2004 firma Henkel stala oficiálnym
dodávateľom pre pretekársky tím Formuly 1 McLaren Mercedes. Dnes každá väčšia montáž v pretekárskych autách
tímu McLaren Mercedes obsahuje prvky, ktoré vychádzajú z produktov portfólia firmy Henkel.
Rally Dakar 2005 je zatiaľ poslednou v dlhom zozname vrcholových motoristických súťaží, v ktorých bola firma Henkel
zúčastnená. Je to náročná 16-dňová túra naprieč 6 krajinami a všetky mechanické súčiastky v autách, motocykloch a
kamiónoch, ktoré sa súťaže zúčastnili boli vystavené obrovskej záťaži. Henkel figuroval ako oficiálny dodávateľ,
ponúkajúc jazdcom širokú paletu lepidiel, tesnení, produktov na údržbu, čistiacich prostriedkov, lepiacich pások a sád
nástrojov na opravy značiek Loctite® a Teroson, ktoré pomohli mnohým súťažiacim prísť do cieľa a dokázali, že sú viac
ako vyhovujúce aj pre svetovo najnáročnejšie podmienky.

Zdravie & bezpečnosť
Kvalita a výroba produktov Teroson a Loctite® je neustále monitorovaná významnými zákazníkmi a nezávislými orgánmi
pre certifikáciu. Tieto audity a certifikácie pravidelne udeľujú firme Henkel najlepšie hodnotenia za trvalé dodržanie
štandardov vysokej kvality pre spracovanie vo výrobe a jednotlivé produkty.Spotrebitelia získavajú výhody od samého
začiatku, vyplývajúce z kvality a zo súboru poznatkov nadobudnutých týmto spôsobom.
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Dáta uvádzané v tomto dokumente sú určené len na informáciu. V prípade potreby presnejších informácií sa prosím obráťte na miestne zastúpenie spoločnosti Henkel Loctite Technical
Support Group, kde Vám pomôžu pri výbere vhodného produktu pre Vaše potreby.

