Kötőelemek kilazulásának
megszüntetése.
Hibák megelőzése.
A HAGYOMÁNYOS RÖGZÍTÉSI MÓDSZEREK RÉST HAGYNAK.
A LOCTITE MENETRÖGZÍTŐK KITÖLTIK A RÉSEKET.
A mechanikusan működő rögzítő eszközöket (például rugós alátéteket, PA betétes anyákat stb.) azért fejlesztették ki,
hogy megoldják a kilazulás általános problémáját, amely a legtöbb menetes szerelvénynél előfordul. A valóság azonban
az, hogy nem tartják fenn az összeszorító erőt, mivel a mechanikus eszközökkel „rögzített” szerelvények gyakran
lazulnak rezgés, hőtágulás és/vagy nem megfelelő nyomaték hatására. Hogy miért? Mert a mechanikus eszközök nem
töltik ki a réseket az összekapcsolódó menetek között.
A menetek tövének rögzítésével és az összes rés kitöltésével, az oldalsó mozgás kiküszöbölésével a LOCTITE®
csavarrögzítők drasztikusan megnövelték a menetes szerelvények megbízhatóságát azáltal, hogy megakadályozzák a
rögzítőelemek kilazulását – egy vezető okot a berendezés katasztrofális meghibásodásában.

A LOCTITE® MENETRÖGZÍTŐ ELŐNYEI:
1. Védelem rezgés és
hőtágulás esetén
2. Az összeszorító erő
fenntartása
3. Tömítés a korrózió és a
szivárgás ellen

4. Megakadályozza a berágódást és
a beszorulást – lehetővé téve a
megbízható szétszerelést
5. Csökkenti a készletek költségét
– egy flakon alkalmas minden
típusú kötőelemhez/mérethez.

NE HAGYJA, HOGY EGY KIS KÖTŐELEMBŐL NAGY PROBLÉMA LEGYEN
A legnagyobb teljesítményű közepes és nagy szilárdságú csavarrögzítő.

LOCTITE® 243 MENETRÖGZÍTŐ
Közepes szilárdságú

LOCTITE® 270 MENETRÖGZÍTŐ
Nagy szilárdságú

Jellemzők: Általános felhasználási célú, minden
fémen alkalmazható
Rögzítőelem mérete: M36-ig, olajjal enyhén
szennyezett felületen is
Szétszerelés: Kézi szerszám

Jellemzők: Nagy szilárdságú, minden fémen alkalmazható
Rögzítőelem mérete: M20-ig, olajjal enyhén szennyezett
felületen is
Szétszerelés: Az eltávolításhoz helyi hevítés szükséges

LOCTITE® MENETRÖGZÍTŐK
Viszkozitás
(cp) 20
fordulat/perc

Oldási/
továbbforgatási
nyomaték
M10 acél anyák és
csavarok

Hőállóság

Rögzítési idő/
Teljes
kikeményedés

Termék

Cikkszám

Kiszerelés

Szín

Tixotróp
(igen/nem)

243

1336321

50 ml
250 ml

Kék

Igen

2,150

26/5 Nm

-55 és +180 0C

10 perc / 24 óra

270

1342481

50 ml
250 ml

Zöld

Nem

500

33/33 Nm

-55 és +180 0C

10 perc / 24 óra

Lépjen kapcsolatba a helyi Henkel képviselettel a műszaki adatlapokkal kapcsolatban.

MÁR ELÉRHETŐ

LOCTITE® Pro kézi adagoló - az egyszerű alkalmazáshoz
• A LOCTITE® menetrögzítők adagolását pontosabbá és folyamatképessé teszi
• Nincs szükség telepítésre vagy összeszerelésre
• Az adagoló illeszkedik mind az 50 ml-es, mind a 250 ml-es kiszereléshez
• Cikkszám 2564824
MEGOLDÁSOK IPARI KÖVETELMÉNYEKHEZ
A LOCTITE® a legszélesebb körű folyékony menetrögzítőket kínálja,
hogy megfeleljen gyakorlatilag bármilyen tervezési vagy karbantartási
követelménynek.
Tekintse meg a teljes kínálatot a loctite.hu oldalon!
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