S perem Loctite 518
jste VŽDY
PŘIPRAVENI

Nový roll-on aplikátor pro tu nejsnadnější
aplikaci tekutého těsnění.
S novým perem 518
máte těsnění, které
potřebujete, vždy po
ruce.

Abyste zjistili, kolik můžete
ušetřit používáním tekutého
těsnění LOCTITE®, neváhejte
kontaktovat naši technickou
infolinku 220 101 222.

Plochá těsnění prostě netěsní. Trhají se. Uvolňují se. Nikdy nevyplní
všechny nerovnosti a poškození povrchu. Tekutá těsnění značky LOCTITE
jsou mnohem spolehlivější. Vyplní všechny spáry, pokryjí celý povrch.
A na rozdíl od plochých pevných těsnění jakýkoliv tvar a velikost je
vždy po ruce.

Výhody těsnění na příruby LOCTITE® 518:
99 Nedochází k sednutí, vytlačení ani uvolnění –
udržuje předpětí stažených dílů
99 Vyplňuje všechny spáry a dutiny – zabraňuje
úniku a prosakování
99 Rovnoměrně roznáší tlak a nedochází ke vzniku
trhlin nebo prasklin
99 Zabraňuje korozi a tím usnadňuje demontáž

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob nanášení tekutého těsnění
Nové aplikační pero LOCTITE 518 kombinuje těsnicí schopnosti produktu LOCTITE 518 s válečkovým aplikátorem,
díky němuž je nanášení tekutého přírubového těsnění snadnější než kdykoliv předtím, je čistší a úspornější.
LOCTITE 518 vytváří flexibilní, vysoce pevné a chemicky odolné těsnění, které vyplňuje všechny nerovnosti,
nepraská a ani se nerozpadne. Používá se na tuhé ocelové, litinové a hliníkové příruby a dělicí roviny.
Funguje i na mírně zamaštěném povrchu.

VÝHODY
• Jednoduché nanášení
• Snižuje skladové zásoby – 1 balení
pro jakoukoli velikost nebo tvar
těsnění
• Pokrytí celého povrchu spoje
• Spolehlivé a trvanlivé utěsnění

• Žádné mezery, praskliny nebo
deformace
• Dobrá funkce i na málo aktivních
kovech
• Odolné proti vytlačení
• Snadná demontáž

LOCTITE® 518 Těsnění na příruby – tabulka technických vlastností
Max.
velikost
spáry

0.25 mm

Pevnost
ve smyku
na měkké
oceli*

Pevnost ve
smyku na
hliníku*

5.5 N/mm
(MPa)

5.4 N/mm
(MPa)

2

2

Doba
vytvrzení

4-24hod.
bez
aktivátoru,
0,5-2hod. s
aktivátorem

Okamžité
nízkotlaké
utěsnění

Fluorescence

ANO

ANO

Rozsah
provozních
teplot

-55°C
až
150°C
(-65°F
až
300°F)

IDH č. /
Balení

2392090 /
25 ml pero
2068764 /
300 ml
kartuše

*24 hod vytvrzení při 22°C, ISO 4587
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obchodními známkami společnosti Henkel nebo jejich poboček. ©Henkel & Co. KgaA, 2018

Certifikáty /
Schválení

NSF P1
NSF/ANSI
61

