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Loctite® 8105

• Minerálny mazací tuk
• Mazanie pohyblivých dielov
• Bezfarebný
• Bez zápachu
• Ideálny pre ložiská, vačky, ventily 

a dopravníky
H1 NSF Reg. č.: 122979

Loctite® 8106

• Viacúčelový mazací tuk
• Mazanie pohyblivých dielov
• Poskytuje ochranu proti korózii
• Pre valivé, klzné ložiská a klzné 

vedenia

Loctite® 8102

• Mazací tuk pre vysoké teploty
• Zamedzuje opotrebovaniu a 

korózii
• Vhodný pre podmienky vo vlh-

kom prostredí
• Odoláva veľkému zaťaženiu pri 

stredných až vysokých rých-
lostiach

• Používa sa na mazanie valivých, 
klzných ložísk, otvorených 
ozubených prevodov a klzných 
vedení

Riešenie

Mazanie – Mazacie tuky
Tabuľka produktov

Neutrálny vzhľad Ochrana proti korózii Vysoká tepelná odolnosť

Na všeobecné použitie

Užitočné tipy:
• Na požiadanie je k dispozícii špeciál-

ne vybavenie

Vzhľad Bezfarebný Svetlohnedá Svetlohnedá Čierna Bezfarebný Krémová Jantárová

Základný olej a aditíva Minerálny Minerálny Minerálny, EP Minerálny olej, MoS2 Silikón Polyalfaolefín (PAO) Minerálny olej, E.P.

Zahusťovadlo Anorganický gél Lítiové mydlo Lítiové mydlo - komplex Lítiové mydlo Silikagél Sulfonát vápenatý Lítiové mydlo

Bod skvapnutia Žiadny > 230 °C > 250 °C > 250 °C nevzťahuje sa > 315 °C > 250 °C

Trieda N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Rozpätie prevádzkovej teploty -20 až +150 °C -30 až +160 °C -30 až +200 °C -30 až +160 °C -50 až +200 °C -40 až +200 °C -30  až +170 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load) 1.300 2.400 3.300 3.600 nevzťahuje sa nevzťahuje sa 3.900

Veľkosť balenia Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Tuba 75 ml, plechovka 1 l 400 ml (286,3 g) 400 ml aerosól

www.loctite-henkel.sk
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Vzhľad Bezfarebný Svetlohnedá Svetlohnedá Čierna Bezfarebný Krémová Jantárová

Základný olej a aditíva Minerálny Minerálny Minerálny, EP Minerálny olej, MoS2 Silikón Polyalfaolefín (PAO) Minerálny olej, E.P.

Zahusťovadlo Anorganický gél Lítiové mydlo Lítiové mydlo - komplex Lítiové mydlo Silikagél Sulfonát vápenatý Lítiové mydlo

Bod skvapnutia Žiadny > 230 °C > 250 °C > 250 °C nevzťahuje sa > 315 °C > 250 °C

Trieda N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Rozpätie prevádzkovej teploty -20 až +150 °C -30 až +160 °C -30 až +200 °C -30 až +160 °C -50 až +200 °C -40 až +200 °C -30  až +170 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load) 1.300 2.400 3.300 3.600 nevzťahuje sa nevzťahuje sa 3.900

Veľkosť balenia Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 ml, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Kartuša 400 g, plechovka 1 l Tuba 75 ml, plechovka 1 l 400 ml (286,3 g) 400 ml aerosól

Loctite® 8103

• Mazací tuk na báze MoS2

• Pre pohyblivé diely pri všetkých 
rýchlostiach

• Odoláva vibráciám a veľkému 
zaťaženiu

• Pre mazanie veľmi namáhaných, 
klzných a valivých ložísk, guľo-
vých kĺbov a klzných vedení

Loctite® 8104

• Silikónový mazací tuk
• Mazací tuk na mazanie ventilov a 

upchávkových tesnení ventilov
• Veľké teplotné rozpätie
• Na mazanie väčšiny plastových a 

elastomérových komponentov
H1 NSF Reg. č.: 122981

Loctite® 8108

• Syntetický mazací tuk (aerosól)
• Vhodný na použitie ako mazivo 

a ochranný film proti hrdzi na 
potravinárskych zariadeniach

• Mazivo s dlhou životnosťou pre 
dokonalú ochranu v priemysel-
ných procesoch

Loctite® 8101

• Mazivo na reťaze
• Adhezívny mazací tuk pre otvo-

rené mechanické systémy, ktorý 
neodstrekuje pri pohybe

• Chráni proti vnikaniu vody
• Vynikajúca odolnosť voči opotre-

bovaniu a vysokému tlaku 
• Na mazanie reťazí, otvorených 

ozubených prevodov a šnekových 
a lanových prevodov

Aplikácie s veľkým 
zaťažením

Aplikácie s plastovými 
dielcami

Aplikácie  
v potravinárskom 

priemysle
Reťaze, prevody

Na špeciálne účelyPre vysoké výkony

www.loctite-henkel.sk




