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POPIS VÝROBKU 
Loctite® 7200TM má nasledujúce vlastnosti: 
Technológia Rozpúšťadlo  
Chemický typ Zmes alifatických glykolesterov, 

uhľovodíkov, zmáčadiel a metyl etyl 
ketónov 

Vzhľad Jantárová kvapalinaLMS 

Rozpustnosť vo vode Nemiešateľný 
Rozpustnosť v rozpúšťadlách Miešateľný 
Pohonná hmota propán 
Vytvrdnutie Nepoužíva sa 
Aplikácia Čistenie povrchu 
Zvláštna výhoda  Jednoduchá aplikácia 

z aerosólového balenia 
 Nesteká ani na zvislých 

povrchoch 
 Neobsahuje chlór. a fluór. 

uhľovodíky  

 
LOCTITE® 7200 ™  je určený k odstraňovaniu vytvrdnutých 
chemických tesnení ich zmäkčením na prírubách, predchádza 
prílišnému škrabaniu. Ak je nanesený, vytvára produkt na 
tesnenie pene podobnú vrstvu, ktorá zabraňuje stečeniu 
z nanesenej oblasti a umožňuje pôsobiť na tesnenie tak dlho, 
ako je potrebné. Typické aplikácie zahŕňajú odstraňovanie 
všetkých typov chemických z kovových prírub. Je vhodný 
najmä k odstraňovaniu tesnení z hliníkových a iných prírub 
z mäkkých materiálov, kde by prílišné škrabanie mohlo ľahko 
viesť k poškodeniu povrchu. Je možné ho použiť aj 
k odstraňovaniu lepidiel, pripečených tukov alebo olejov, 
stuhnutých uhlíkových usadenín, zaschnutých olejov, farieb, 
lakov atď. z kovových prírub a povrchov. 
 
POZNÁMKA: LOCTITE® 7200™ je určený hlavne pre 
kovové súčasti. Nedoporučuje sa pre použitie na súčasti 
z plastov. 
 
TYPICKÉ VLASTNOSTI  
Merná hmotnosť pri 25 °C    0,86 až 0,9LMS 

pH pri 20 °C     10,6 až 11,0LMS 
Sušina, %      ~4 
Bod vzplanutia – viď Karta bezpečnostných údajov 
 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Informácie pre bezpečné zaobchádzanie s týmto 
produktom nájdete v Karte bezpečnostných údajov 
(MSDS). 
 
 
POKYNY PRE POUŽITIE 

1. Nalakované povrchy dôkladne chráňte pres 
nanesením produktu  LOCTITE® 7200™. 

2. Pre čo najlepšie výsledky držte nádobu zvisle vo 
vzdialenosti 20 až 30 cm od tesnenia alebo povrchu 
a nastriekajte produkt na požadovanú plochu, čím 
väčšia vrstva, tým lepšie.  

3. Nechajte pôsobiť 10 až 15 minút pre zmäkčenie 
tesnenia, u silikónových tesneniach nechajte pôsobiť 
30 minút. 

4. Odstráňte tesnenie pomocou mäkkej škrabky a otrite 
prírubu či povrch do čista. Ak je to nutné, opakujte 
postup. 

5. Pred použitím nového tesniaceho materiálu je nutné 
prírubu či povrch riadne vyčistiť zodpovedajúcim 
rozpúšťadlom, ako je napríklad Loctite® 7063™. 

 
 
Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii 
Nádoba je pod tlakom. Chráňte ju pred slnečným svitom 
a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Neprepichujte ju ani 
nepáľte, a to ani po vyprázdnení. Nestriekajte do otvoreného 
ohňa ani na rozpálený materiál. 
  
 
Materiálová špecifikácia LoctiteLMS 

LMS je zavedená od 09. decembra 2004. Pre udávané 
vlastnosti produktu sú pre každú dávku k dispozícii skúšobné 
protokoly. Protokoly LMS ďalej obsahujú vybrané parametre 
riadenia kvality, ktoré sa považujú za vhodné k špecifikácii 
pre zákazníka. V neposlednom rade funguje na mieste 
komplexný systém kontroly, ktorý zabezpečuje kvalitu 
výrobku a jeho zhodu. Zvláštne požiadavky upresnené 
zákazníkom môžu byť riešené pomocou systému „Henkel 
Quality“. 
 
 
SKLADOVANIE 
Produkt je klasifikovaný ako horľavý a musí byť skladovaný 
vhodným spôsobom v súlade s relevantnými predpismi. 
Neskladujte blízko oxidačných činidiel alebo vznetlivých 
materiálov. Skladujte produkt v uzavretých obaloch na 
suchom mieste. Informácie o skladovaní produktu sú uvedené 
na etikete nádob.   
Optimálne podmienky skladovania:   
8 °C až 21 °C.  Skladovanie pod 8 °C alebo nad 28 °C 
môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti produktu.  
Spoločnosť Henkel nemôže niesť zodpovednosť za produkt, 
ktorý bol kontaminovaný alebo skladovaný za podmienok 
iných, než vyššie uvedených. Ak sú potrebné ďalšie 
informácie, kontaktujte Vaše miestne technické alebo 
zákaznícke oddelenie Henkel Loctite. 
 
 
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 = lb 
N/mm x 5.71 = lb/in 
N/mm² x 145 = psi 
MPa x 145 = psi 
N·m x 8.851 = lb·in 
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N·m x 0.738 = lb·ft 
N·mm x 0.142 = oz·in 
mPa·s = cP 
 
 
Poznámka 
Všetky údaje tu uvedené slúžia iba pre informovanie a sú 
považované za hodnoverné. Nemôžeme preberať 
zodpovednosť za výsledky dosiahnuté inými laboratóriami, 
nad postupmi ktorých nemáme kontrolu. Je plne na 
zodpovednosti užívateľa posúdiť vhodnosť akéhokoľvek tu 
uvedeného postupu pre vlastné účely a je tiež na jeho 
zodpovednosti, či príjme vhodné preventívne opatrenia pre 
ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám, ktoré môžu 
byť spojené s používaním produktov a manipuláciou s nimi.  
V tomto duchu sa spoločnosť Henkel osobitne zrieka 
priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk 
obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel, 
vznikajúcich z predaja alebo používania ich produktov. 
Spoločnosť Henkel obzvlášť odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za následné alebo náhodné škody 
akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd.                       
Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach 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. 
 
 
Ochranná známka 
Ak 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). 
 
Referencia 1.0 
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