Mazanie – Suchý film a oleje
Tabuľka produktov
Mazivo so suchým filmom

Na všeobecné
použitie

Nekovové povrchy

Penetračný olej

8191

8192

8001

Vzhľad

Čierna

Biela

Bezfarebný

Základná zložka

MoS2

PTFE

Minerálny olej

11s (Cup 4)

11s (Cup 4)

4 cSt

Rozpätie prevádzkovej teploty

-40 až +340 °C

-180 až +260 °C

-20 až +120 °C

Záťažový test 4 ball N (Weld load)

nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

1,200

Veľkosť balenia

400 ml aerosól

400 ml aerosól

400 ml aerosól

Riešenie

Viskozita

Loctite® 8191

Loctite® 8192

Loctite® 8001

• Ochranná vrstva proti
treniu s obsahom MoS2 –
aerosól
• Rýchle schnutie
• Ochrana povrchov proti
korózii
• Zlepšuje výkonnosť použitých olejov a mazadiel

• Ochranná vrstva z PTFE
• Pre nekovové a kovové
povrchy
• Vytvára kĺzavý povrch pre
voľný pohyb
• Zamedzuje hromadeniu
prachu/špiny
• Ochrana proti korózii
• Pre pásy dopravníkov,
sklzy a vačky
H2 NSF Reg. č.: 122980

• Penetračný sprej z minerálnych olejov
• Viacúčelový penetračný
olej pre mikro mechanizmy
• Preniká do neprístupných
mechanizmov
• Pre mazanie ventilov,
sediel, prstencov, krúžkov,
objímok, manžiet, reťazí,
závesov a rezacích nožov
H1 NSF Reg. č.: 122999
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Olej

Mazivo na reťaze

Uvoľňovanie dielcov

Silikónový olej

Rezný olej

Na všeobecné použitie

8011

8040

8021

8030/8031

8201

Žltá

Jantárová

Bezfarebný

Tmavožltá

Svetložltá

Syntetický olej

Minerálny olej

Silikónový olej

Minerálny olej

Minerálny olej

11.5 cSt

5 mPa.s

350 mPa.s

170 cSt

17,5 cSt (50°C)

-20 až +250 °C

nevzťahuje sa

-30 až +150 °C

-20 až +160 °C

-20 až +120 °C

2,450

nevzťahuje sa

nevzťahuje sa

8,000

nevzťahuje sa

400 ml aerosól

400 ml aerosól

400 ml aerosól

8030: fľaša 250 ml,
8031: 400 ml aerosól

400 ml aerosól

Loctite® 8011
• Olej na reťaze v spreji pre
vysoké teploty
• Odolnosť voči oxidácii
predlžuje životnosť
maziva
• Mazanie otvorených
mechanizmov, dopravníkov a reťazí pri vyšších
teplotách až do 250 °C
H2 NSF Reg. č.: 122978

Loctite® 8040
Freeze & Release
• Uvoľňuje hrdzavé, skorodované a zadreté komponenty pomocou efektu
šokového podchladenia
• Prostredníctvom kapilár
preniká priamo do korózie
• Uvoľnené dielce ostávajú
namastené a chránené
proti korózii

Loctite® 8021
• Silikónový olej
• Mazanie kovových a
nekovových povrchov
• Vhodný ako separačný
prostriedok
H1 NSF Reg. č.: 141642
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Fľaša Loctite® 8030
Loctite® 8031 aerosól

Loctite® 8201
Five Way Spray

• Rezný olej
• Chráni rezacie nástroje v
prevádzke
• Zlepšuje kvalitu povrchovej úpravy
• Zvýšená životnosť nástrojov
• Pre vŕtanie, rezanie alebo
rezanie závitov do ocele,
nehrdzavejúcej ocele a
do väčšiny neželezných
kovov

• Uvoľňuje montážne celky
• Pre ľahké mazanie kovov
• Čistí dielce
• Vytláča vlhkosť
• Zamedzuje korózii
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