Mazanie – produkty proti zadieraniu
Tabuľka produktov
Vysokovýkonné aplikácie

Vysoká odolnosť
voči vode

Vysoká čistota

Dlhodobá ochrana

8023

8013

8009

Čierna

Tmavosivá

Čierna

Grafit, vápnik, nitrid
bóru a inhibítory
korózie

Grafit a oxid vápenatý

Grafit a fluorid vápenatý

–

–

–

-30 až +1 315 °C

-30 až +1 315 °C

-30 až +1 315 °C

Nádobka so štetcom
454 g

Nádobka so štetcom
454 g

454 g nádobka so štetcom, plechovka 3,6 kg

Loctite® 8023 nádobka so
štetcom

Loctite® 8013 nádobka so
štetcom

Loctite® 8009 nádobka so
štetcom

• Prostriedok proti zadretiu
s maximálnou odolnosťou
proti zotieraniu
• Pre nehrdzavejúcu oceľ
Certifikát American
Bureau of Shipping

• Prostriedok proti zadretiu
s vysokou čistotou a bez
obsahu kovov
• Vynikajúca chemická
odolnosť
• Pre nehrdzavejúcu oceľ
• Ideálny pre použitie v jadrovom priemysle
PMUC

• Prostriedok proti zadretiu
bez obsahu kovov
• Poskytuje dlhodobý mazací účinok
• Pre všetky kovy vrátane
nehrdzavejúcej ocele a
titánu

Riešenie
Farba

Tuhý mazací prostriedok

Trieda N.L.G.I.
Rozpätie prevádzkovej teploty

Veľkosť balenia

Užitočné tipy:
• Loctite® 8065 teraz ponúka rovnakú spoľahlivú výkonnosť
vo forme polotuhej tyčinky, ale s čistou, rýchlou a jednoduchou aplikáciou.
• Na požiadanie je k dispozícii špeciálne vybavenie
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Štandardné aplikácie

Vysoké zaťaženie

Prostriedok proti
zadretiu meď

Prostriedok proti
zadretiu hliník

Montážny sprej/
pasta s obsahom
MoS2

Prostriedok proti
zadretiu potravinárska akosť

8012

8007/8008/
8065

8150/8151

8154

8014

Čierna

Medená

Sivá

Čierna

Biela

MoS2 a inhibítory
korózie

Meď a grafit

Hliník, grafit, aditíva pre
extrémne tlaky (EP)

MoS2

Biely olej a aditíva pre
extrémne tlaky (EP)

1

–

1

1

–

-30 až +400 °C

-30 až +980 °C

-30 až +900 °C

-30 až +450 °C

-30 až +400 °C

Nádobka so štetcom
454 g

Aerosól 400 ml,
nádobka so štetcom
113 g, 454 g, plechovka
3,6 kg, tyčinka 20 g

500 g, 1 kg, aerosól
400 ml

400 ml aerosól

plechovka 907 g

Loctite® 8012 nádobka so
štetcom
• Montážna pasta s obsahom MoS2 zabezpečuje
maximálny mazací účinok
• Poskytuje dobrú odolnosť
voči extrémne vysokému
zaťaženiu
• Ideálna na ochranu dielcov počas zábehu alebo
pri studenom štarte

C5-A®
Loctite® 8007 aerosól
Loctite® 8008 nádobka so
štetcom
Tyčinka Loctite® 8065
• Prostriedok proti zadretiu
na báze medi
• Typické príklady použitia:
skrutky, matice, rúrky,
skrutky výfukov, skrutky
strmeňov kotúčových bŕzd

Plechovka Loctite® 8150
Loctite® 8151 aerosól
• Chráni závitové spoje
• Zamedzuje zadretiu a
korózii
• Typické príklady použitia:
skrutky, matky, rúrky,
výmenníky tepla a príslušenstvo olejových a
plynových horákov
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Loctite® 8154 aerosól

Loctite® 8014

• Montážna pasta s obsahom MoS2
• Uľahčuje montáž a
demontáž valcových
dielcov
• Odoláva ťažkým prevádzkovým podmienkam
• Maže a utesňuje valcové
časti, ložiská, ozubené
kolesá pohybujúce sa nízkou rýchlosťou
H2 NSF Reg. č.: 122982

• Prostriedok proti zadretiu
bez obsahu kovov - potravinárska akosť
• Pre komponenty z nehrdzavejúcej ocele
• Vhodný pre vlhké prostredie
H1 NSF Reg. č.: 123004
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