Zaisťovanie závitov
Tabuľka produktov
Sú kovové diely už zmontované?
Áno
Stupeň knotového
efektu

Stredný/vysoký:

Nízky

Kvapalina

Kvapalina

Riešenie

290

222

Veľkosť závitu

až do M6

až do M36

Funkčná pevnosť 1

3 hod.

6 hod.

Krútiaci moment - závit M10

10 Nm

6 Nm

-55 až +150 °C

-55 až +150 °C

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

97001, 98414

97001, 98414

Rozpätie prevádzkovej teploty
Veľkosť balenia
Dávkovacie zariadenie 2

Praktické rady:
• Pred nanesením produktu povrchy odmastite, očistite a vysušte – použite
Loctite® 7063 (pozri Čistenie na strane 96)
• Ak sa lepidlo nanáša pri teplote pod 5 °C, odporúča sa aplikácia s Loctite® 7240
alebo Loctite® 7649 (pozri Príprava povrchu na strane 114)
• Pre plastový diel (diely) si pozrite Sekundové lepenie na stranách 30-37.
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Typická hodnota pri 22 °C
Podrobné informácie si pozrite na stranách 128–135
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Loctite® 290

Loctite® 222

• Ideálny pre zaisťovanie dopredu
zmontovaných spojov, napr.
skrutiek prístrojov, elektrických
konektorov a nastavovacích
skrutiek.

• Ideálny pre zaisťovanie závitov
nastavovacích skrutiek, skrutiek so zapustenou hlavou a
zoraďovacích skrutiek s nízkou
pevnosťou.
• Vhodný pre kovy s nízkou pevnosťou, ktoré sa počas demontáže môžu zlomiť, napríklad
hliník alebo mosadz.
P1 NSF reg. č.: 123002

Nie
Akú pevnosť požadujete?

Strednú

Vysokú

Kvapalina

Kvapalina

Kvapalina

Kvapalina

243

2400

270

2700

až do M36

až do M36

až do M20

až do M20

2 hod.

2 hod.

3 hod.

3 hod.

26 Nm

20 Nm

33 Nm

20 Nm

-55 až +180 °C

-55 až +150 °C

-55 až +180 °C

-55 až +150 °C

10 ml, 50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

97001, 98414

97001, 98414

97001, 98414

97001, 98414

KA

VIN

NO

KA

VIN

NO

Loctite® 243

Loctite® 2400

Loctite® 270

Loctite® 2700

• Účinný na všetkých kovoch vrátane pasívnych podkladov (napr.
nehrdzavejúca oceľ, hliník,
pokovované povrchy)
• Preukázalo sa, že toleruje slabé
znečistenie priemyselnými
olejmi, napr. motorovými olejmi,
olejmi na zabránenie korózie a
reznými kvapalinami.
• Zabraňuje uvoľneniu na vibrujúcich dieloch, napr. čerpadlách,
prevodovkách alebo lisoch.
• Umožňuje demontáž ručným
náradím pre servis.
P1 NSF reg. č.: 123000

• Vedie v bezpečnosti a ochrane
zdravia
• Bez symbolov nebezpečenstva,
bez viet o riziku a bezpečnosti
• "Čisté" karty bezpečnostných
údajov - žiadne zápisy v častiach
2, 3, 15 a 16 KBÚ podľa (ES) č.
1907/2006 - ISO 11014-1
• Vynikajúca chemická a tepelná
odolnosť vytvrdeného produktu
• Používa sa všade tam, kde sa
požaduje demontáž ručným náradím pre servis.

• Vhodný pre všetky kovové spoje
vrátane nehrdzavejúcej ocele,
hliníka, pokovovaných povrchov
a povlakov bez chrómu
• Toleruje slabé znečistenie
povrchov priemyselnými olejmi,
napr. motorovými olejmi, olejmi
na zabránenie korózie a reznými
kvapalinami.
• Ideálny pre trvalé poistné kolíky
na blokoch motorov a skriniach
čerpadiel
• Používa sa vtedy, ak sa nepožaduje pravidelná demontáž pre
údržbu.
P1 NSF reg. č.: 123006

• Vedie v bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci
• Bez symbolov nebezpečenstva,
bez viet o riziku a bezpečnosti
• "Čisté" karty bezpečnostných
údajov - žiadne zápisy v častiach
2, 3, 15 a 16 KBÚ podľa (ES) č.
1907/2006 - ISO 11014-1
• Vynikajúca chemická a tepelná
odolnosť vytvrdeného produktu
• Pre aplikácie, kde sa nepožaduje
demontáž.
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