Gotowe do użycia uszczelniacze
złączy kołnierzowych
Wielozadaniowe
Sprawdzona technologia uszczelniania firmy Henkel - doskonałe rozwiązanie na
uszczelnianie, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.

• Loctite® SI 5980 doskonały do złącz ze stałym kontaktem z olejem
• Loctite® SI 5660 długotrwała odporność na wodę i glikol
• Loctite® SI 5990 doskonała odporność na wysokie temperatury

Nowe opakowanie

Główne korzyści
• Do wszystkich rodzajów złączy kołnierzowych włącznie z metalowymi i
z tworzyw sztucznych i ich różnych kombinacji
• Nie zawierają substancji niebezpiecznych
• Mogą zastępować gotowe uszczelki papierowe lub korkowe
• Neutralne utwardzanie
• Bezzapachowe
• Nie powodują korozji
• Długotrwała odporność
• Opakowanie „samowyciskalne”

Opakowanie „samowyciskalne” nie wymaga dodatkowych narzędzi do
aplikacji i umożliwia precyzyjne dozowanie z regulowaną prędkością
wypływu.

Gotowe do użycia uszczelniacze złączy kołnierzowych
Wielozadaniowe

Te wysoce elastyczne uszczelniacze o doskonałej przyczepności do powierzchni spełniają wszystkie
wymagania związane z naprawami i serwisowaniem. Dzięki sprawdzonej przez lata technologii uszczelniania ta nowa gama uszczelniaczy spełni wszystkie Twoje potrzeby!

Zapewnij lepsze warunki BHP razem z firmą Henkel
Loctite® zapewnia długotrwałe uszczelnienie, zapobiegając wyciekom niebezpiecznych cieczy. Spełnianie wysokich norm BHP oznacza także,
że bezzapachowe Silkony Premium gwarantują bezpieczne stosowanie, gdyż nie wydzielają drażniących substancji podczas utwardzania. A co
równie ważne, ta gama bezpiecznych uszczelniaczy jest łatwa w stosowaniu.
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Specjalistyczne potrzeby - specjalistyczne rozwiązania

Loctite® SI 5980

Loctite® SI 5660

Loctite® SI 5990

Do złączy kołnierzowych narażonych na permanentny kontakt z
olejem, np. skrzynie biegów, miski
olejowe, itp.

Do złączy kołnierzowych o długotrwałej
odporności na wodę lub glikol, np. pompy
wodne, układy chłodzenia, itp.

Do złączy kołnierzowych narażonych na
wysokie temperatury (do 300 °C), np.
turbosprężarki, układy wydechowe itp.

Dostępne opakowania

IDH Nr

Dostępne opakowania

IDH Nr

Dostępne opakowania

IDH Nr

Blister 40 ml

1718284

Blister 40 ml

1718240

Blister 40 ml

1716588

Tuba 100 ml

1717857

Tuba 100 ml

1717638

Tuba 100 ml

1704658

Opakowanie „samowyciskalne” 200 ml

1299784

Opakowanie „samowyciskalne” 200 ml

1721267

Opakowanie „samowyciskalne” 200 ml

1721241

Kartusza 300 ml

1716829

Kartusza 300 ml

1717493

Kartusza 300 ml

1696686

Czarny silikon Premium

Szary silikon Premium

Miedziany silikon Premium

Obszary zastosowań
Uszczelnianie złączy metalowych i z tworzyw sztucznych np.: miski olejowe, pokrywy przekładni głównych, pokrywy zaworów, miski olejowe
skrzyń biegów, pompy wodne, pokrywy rozrządu, termostaty, układy chłodzenia, pokrywy przekładni, kolektory ssące.
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Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.
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