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Popis výrobku 
 
Loctite 5972TM má nasledujúce vlastnosti: 

Technologie rozpúšťadlo 
Chemický typ živica, izopropanol, výplň 
Vzhľad Šedá kvapalina 
Zložky jednozložkový 
Viskozita veľmi vysoká 
Vytvrdenie odparením rozpúšťadla 
Aplikácia Tesnenie alebo utesňovanie 
Výhody  Jednoduchá aplikácia 

 Zvýšená spoľahlivosť pri vysokých 
teplotách 

 Skrátenie doby opravy 
 Obmedzenie porúch 
 Odolný voči širokému spektru 

olejov, palív, mazív a chemikálií 
 Tesní tlaky až do 34 MPa 

 
Loctite 5972TM je pomaly schnúca viskózna pasta. 
Zachováva si ohybnosť a pružnosť a je určený pre tesnenie 
potrubí, závitových spojov a iných spojení pri teplotách od  -
45°C do +315°C. môže byť efektívne použitý na korok, papier, 
plastové a kovovové povrchy. 
 
Typické aplikácie zahŕňajú utesňovanie plochých tesnení, 
prírubových a závitových spojení, letecké topné systémy, 
výfukové potrubia, potrubné tvarovky, parovody, skrine 
prevodoviek a krycie dosky. 
 
 
TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRDENÉHO MATERIÁLU 
Merná hmotnosť pri 25°C                         1,1 
Viskozita, Brookfield-RTV, 25°C, mPa.s (cP): 
    Vreteno 7, rýchlosť 10ot/min.              75 000 až 110 000LMS 
Bod vzplanutia- viď Karta bezpečnostných údajov  
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Tento produkt sa nedoporučuje používať v čisto 
kyslíkových alebo na kyslík bohatých systémoch a nemal 
by sa používať k tesneniu chlóru či iných silno 
oxidujúcich materiálov. 
Informácie pre bezpečné zachádzanie s týmto produktom 
nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
 
 
Pokyny pre použitie 

1. Vyčistite a vysušte všetky tesniace plochy. 
2. Naneste Loctite 5972 na obe spojované povrchy 

a rozotrite ho pomocou špachtle alebo stierky. 
3. Zmontujte diely ihneď, dokiaľ je tesniaci materiál ešte 

vlhký.  Zaistite ich, alebo utiahnite spoje odporúčaným 
krútiacim momentom. 

4. Čas tuhnutia je 3 až 5 hodín. 
5. Po vytvrdnutí tesniaceho materiálu už potom nie je 

nutné doťahovanie spojov. 
 
 
Materiálová špecifikácia Loctite LMS 
LMS je zavedená od 21.mája 2003. pre uvádzané vlastnosti 
produktu sú pre každú dávku k dispozícii skúšobné protokoly. 

Protokoly LMS tiež obsahujú vybrané parametre riadenia 
akosti, ktoré sa považujú za vhodné ku špecifikácii pre 
zákazníka. V neposlednom rade funguje na mieste komplexný 
systém kontroly, ktorý zaisťuje kvalitu výrobku a jeho zhodu. 
Zvláštne požiadavky spresnené zákazníkom môžu byť riešené 
pomocou systému „Henkel Quality“. 
 
 
Skladovanie 
Produkt skladujte v originálnych, uzavretých nádobách na 
suchom mieste. Informácie o skladovaní produktov sú 
uvedené na etikete nádob. 
Optimálne podmienky skladovania: 8°C až 21°C. 
Skladovanie pod 8°C a nad 28 °C môže nepriaznivo 
ovplyvniť vlastnosti produktu.  Materiál odobratý z nádoby 
môže byť v priebehu používania kontaminovaný. Preto ho 
nikdy nevracajte do originálneho obalu. Spoločnosť Henkel 
nemôže niesť zodpovednosť za produkt, ktorý bol 
kontaminovaný alebo skladovaný za iných podmienok, než sú 
vyššie uvedené. Pokiaľ sú potrebné ďalšie informácie, 
kontaktujte vaše mieste technické alebo zákaznícke oddelenie 
Henkel. 
 
 
Prevody 
(°C x 1.8)+32 = °F 
kV/mm x 25.4 = V/mil 
mm / 25.4 = inches 
μm / 25.4 = mil 
N x 0.225 = Ib 
N/mm x 5.71 = Ib/in 
N/mm2 x 145 = psi 
MPa x 145 = psi 
N.m x 8.851 = Ib.in 
N.m x 0.738 = Ib.ft 
N.mm x 0.142 = oz.in 
mPa.s = cP 
 
 
Poznámka 
Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente sú určené len na 
informáciu a pokladajú sa za  hodnoverné.  Nemôžeme však 
prebrať zodpovednosť za výsledky, dosiahnuté inými, lebo 
nemáme kontrolu nad ich metódami.  Je na zodpovednosti 
používateľa, aby rozhodol o vhodnosti produktu pre niektorý 
účel použitia pri práci, spomenutý v tomto dokumente a aby 
prijal také bezpečnostné opatrenia pri práci, aby boli vhodné 
na zabezpečenie ochrany majetku , zachovania bezpečnosti 
osôb a ich zdravia, aby nevzniklo riziko nehody pri 
manipulácia a použití produktu.   
V tomto duchu sa spoločnosť Henkel výslovne zrieka 
priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk 
obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel 
vznikajúcich z predaja alebo používania ich produktov. 
Spoločnosť Henkel zvlášť odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za následné alebo náhodné škody 
akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd. 
Táto diskusia o rôznych postupoch a zložení neznamená, že 
tieto nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými 
subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme, 
aby si pred sériovým použitím otestoval či je pre neho 
navrhovaná aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť 
zahrnutý v patentoch USA alebo iných krajinách. 
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Ochranná známka 
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto 
dokumente sú ochranné známky spoločnosti Henkel 
v Spojených štátoch a kdekoľvek inde. ® značí ochrannú 
známku zaregistrovanú na Úrade obchodného vlastníctva 
Spojených štátov amerických. (U.S.Patent and Trademark 
Office) 
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