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Etan‚area filetelor ‚i a intersti†iilor pentru toate suprafe†ele

Loctite® 55
Ínur etan‚ant pentru filete

Poate fi utilizat în siguran†å pentru 
fitingurile filetate din metal ‚i 
plastic. Pentru apå potabilå: 
abilitat WRC pentru utilizarea la 
apå potabilå pænå la 85°C, 
conform cu standardul britanic BS 
6920. De†ine recomandarea KTW 
pentru apå fierbinte ‚i rece. Pentru 
gaze ‚i apå: abilitare germanå 
DVGW (nr. DV–5142AU0166), 
împreunå cu DIN30660. Testat în 
conformitate cu norma europeanå 
EN751–2 Clasa ARp.
Înregistrat în conformitate cu 
standardul american 61 ANSI/NSF.

Loctite® 5007
Spumå poliuretanicå

Este o spumå poliuretanicå cu 
întårire la umiditate, care 
expandeazå pentru a umple ‚i 
etan‚a spa†iile ‚i golurile. 
Recomandat pentru a etan‚a 
trecerile †evilor prin pere†i, 
izolarea tubulaturilor ‚i a 
rezervoarelor, umplerea 
golurilor din jurul u‚ilor ‚i a 
ferestrelor la montaj, etan‚area 
împotriva infiltra†iilor din jurul 
tubulaturilor ‚i a liniilor de 
cabluri. Produsul are bune 
proprietå†i de izolare termicå. 
Materialul întårit poate fi 

prelucrat mecanic, sablat 
‚i vopsit.

Loctite® 5004
Adeziv pentru tubulaturi din PVC

Este un adeziv special pe 
bazå de solven†i, pentru 
lipirea tubulaturilor din PVC 
‚i ABS.
Recomandat pentru 
realizarea îmbinårilor 
rezistente la forfecare ‚i 
presiune, pentru †evi cu 
fitinguri din PVC sau ABS 
(pentru apå ‚i gaze). 
Loctite 5004 este conform 
cu urmåtoarele: DIN16970 
‚i indica†iile R 1.17 ale KRV; 
standardul britanic BS4346 
‚i cel american ASTM 
D2564. Adezivul întårit 
îndepline‚te cerin†ele 
abilitårilor pentru alimentåri 
cu apå prin tubulaturi din 
PVC, în conformitate cu 
Recomandarea VIII a 
Comisiei pentru plastice a 
Autoritå†ii Germane pentru 
Sånåtate.

Loctite® 511
Etan‚ant u‚or demontabil pentru filete

Recomandat pentru îmbinårile 
tubulaturilor filetate metalice, 
în sistemele de apå ‚i gaze, 
acolo unde este necesarå 
demontarea frecventå.
Abilitat de standardul german 
DVGW (nr. 96.01e125). Testat 
conform cu norma europeanå 
EN 751–1.

Loctite® 577
Etan‚ant de uz general pentru filete

Recomandat pentru toate filetele 
grosiere din metal. Destinat 
aplica†iilor rapide la temperaturi 
joase, de ex. la între†inerea 
instala†iilor exterioare. 
Conform cu standardul german 
DVGW (nr.96.04e125). Testat în 
conformitate cu norma europeanå 
EN 751–1.

Loctite® 542
Etan‚ant pentru filete în hidraulicå

Recomandat pentru fitinguri cu 
filete fine ca cele din instala†iile 
hidraulice ‚i pneumatice, ca ‚i 
pentru fitinguri mici în general. 
Conform cu standardul DVGW (nr. 
96.02e125). Testat în conformitate 
cu norma europeanå EN 751–1.

Loctite® 5331
Etan‚ant pentru tubulaturi din plastic

Recomandat pentru utilizarea pe 
fitingurile filetate din plastic, sau 
plastic/metal, pentru apå fierbinte 
sau rece, de ex. în sistemele de 
tubulaturi din plastic, industriale ‚i 
agricole, sau pentru sisteme de 
canalizåri. Conform cu standardul 
german DVGW (nr. 96.07e125) ‚i 
aprobat de KTW pentru gaze ‚i 
apå potabilå. Testat în conformitate 
cu norma europeanå EN 751–1.



Lipirea rapidå/structuralå ‚i grundul pentru plastice

Lubrifierea ‚i tratamente de suprafa†å

Loctite® 7239
Grund pt. mat. plastice

Este un grund de uz 
general, destinat 
utilizårii pe toate 
plasticele industriale, 
pentru îmbunåtå†irea 
aderen†ei adezivilor
rapizi.

Loctite® 3430
Adeziv structural de uz general.

Adeziv bicomponent cu 
mixare, pentru lipirea pieselor
rigide transparente.
Recomandat pentru repararea
asamblårilor rupte ‚i a altor
piese.

Loctite® 401
Adeziv rapid de uz general

Cu utilizare universalå, 
pentru lipirea celor mai
multe materiale, cum sunt 
plastice, cauciuc, metale, 
carton, lemn.

Loctite® 454
Adeziv rapid gel, de uz general

Gel de utilizare universalå, 
pentru lipirea metalelor, 
materialelor compozite, 
lemn, carton, hârtie, 
gips-carton, ceramicå 
neemailatå. Recomandat 
pentru utilizarea pe 
suprafe†e verticale, sau 
peste cap.

Loctite® 8104
Vaselinå siliconicå 
abilitatå alimentar

Recomandatå pentru 
lubrifierea celor mai mul†i
elastomeri ‚i piese din 
plastic. Abilitatå pentru 
industria alimentarå. 
Conform Ghidului 
CNERNA 1992.

Loctite® 7800
Spray cu zinc – gri strålucitor

Oferå o excelentå 
protec†ie catodicå pe 
materiale feroase. Poate fi 
utilizat ca grund înainte de 
vopsire. În mod special 
destinat protejårii sudurilor 
împotriva coroziunii, pe 
piesele galvanizate.

Loctite® 7922
Spray cu zinc – gri mat

Oferå o excelentå 
protec†ie catodicå pe 
materiale feroase. 
Poate fi utilizat ca grund 
înainte de vopsire. În mod 
special destinat protejårii 
sudurilor împotriva 
coroziunii, pe piesele 
galvanizate.

Loctite® 8201
Spray cu 5 aplica†ii

Degripeazå, lubrifiazå, 
curå†å. Îndepårteazå 
umiditatea ‚i previne 
coroziunea. Ideal pentru 
lubrifierea u‚oarå a 
metalelor, plasticelor ‚i 
degriparea asamblårilor.



Curå†area ‚i pregåtirea suprafe†elor

Loctite® 7044
Curå†itor pentru tubulaturi 
din PVC

Produsul 7044 este un 
solvent fårå apå, fårå 
freoni, destinat curå†årii ‚i 
degresårii suprafe†elor 
tubulaturilor din PVC ‚i ABS, 
înainte de lipirea cu 
Loctite ® 5004.

Loctite® 7063
Curå†itor ‚i degresant

Curå†itor de uz general 
pentru piese, care nu laså 
reziduuri – ideal pentru 
utilizarea înainte de lipirile 
cu adezivi ‚i aplica†iile de 
etan‚an†i. Compatibil cu 
metalul, sticla, cauciucul, 
cele mai multe plastice ‚i 
suprafe†e vopsite.

Loctite® 7850 
Curå†itor pentru mâini

Curå†itor pentru mâini 
realizat din extracte 
naturale ‚i fårå uleiuri 
minerale. Biodegradabil. 
Con†ine condi†ionatori de 
primå calitate pentru 
piele. Efectiv cu sau fårå
apå. Îndepårteazå mizeria 
impregnatå în piele, 
gråsimile, funinginea ‚i 
uleiurile.

Loctite® 7855 
Curå†itor pentru mâini

Îndepårteazå vopsele, rå‚ini ‚i 
adezivi. Biodegradabil ‚i non-toxic.



Loctite® 55

Etan‚area tubulaturilor prin metodele tradi†ionale, cum sunt benzile sau combina†iile cânepå/pastå, pot 
cauza scurgeri, datoritå dilatårilor normale ale filetelor, slåbirii strângerii datoratå vibra†iilor, filetelor 
deteriorate ‚i ciclurilor termice. Henkel Loctite oferå acum o întreagå gamå de etan‚an†i pentru filete ‚i 
intersti†ii, special creatå pentru a rezolva toate aceste probleme ‚i chiar mai mult:
! Oferå o etan‚are instantanee la joaså presiune pentru toate tipurile de conexiuni pentru tubulaturi
! Nu permit deplasarea pieselor, nu se contractå, nu colmateazå sistemele (inclusiv filtre) cu impuritå†i
! Demontarea se face cu u‚urin†å folosind scule normale
! Permit desfiletarea par†ialå, pentru alinierea fitingurilor
! Etan‚åri rapide ‚i curate – de la bun început
! Înlocuiesc toate benzile ‚i combina†iile cânepå/pastå

În sec†iunile care urmeazå în acest ghid, ve†i gåsi informa†ii tehnice despre cel mai bun etan‚ant Loctite ® 
pentru tubulaturi, pentru rezolvarea problemelor cauzate de scurgeri, ca ‚i o întreagå gamå de produse 
pentru repara†ii de urgen†å, lipirea diferitelor materiale ‚i aplica†ii, curå†area ‚i pregåtirea suprafe†elor, ca ‚i 
lubrifian†i de uz general. Aceste produse sunt indispensabile ‚i ar trebui så facå parte din orice truså de 
scule a unui instalator profesionist.

Opri†i scurgerile definitiv utilizând Loctite®

Loctite
® 55
poate fi utilizat în siguran†å pentru apå 
potabilå sau uzatå (fierbinte sau rece), gaze, 
aer comprimat ‚i uleiuri industriale.

Loctite ® 55
vå va permite så desfileta†i par†ial fårå riscul scurgerilor, 
dacå fitingurile nu se aliniazå.
Cu un tub, pute†i etan‚a pânå la 385 îmbinåri la 1/2.”

Adi†ional, ve†i putea beneficia de rapiditate, curå†enie ‚i siguran†a unei 
etan‚åri reu‚ite de la bun început, ceea ce evitå revenirea pentru 
depanaje.
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Pentru informa†ii detaliate despre performan†ele produselor ‚i indica†ii de utilizare, vå rugåm consulta†i Fi‚ele tehnice sau contacta†i Loctite ®.

Henkel România S.R.L.
Business Unit Loctite

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCURESTI 2
Tel. (01) 203 26 18, 
Tel. + Fax: 203 26 01
loctite.ro@henkel.at
www.loctite.com

“Loctite” is a registered trademark of Loctite Corporation

Loctite® 7100
Detector de scurgeri

U‚ureazå detectarea atât a 
pierderilor mici, cât ‚i a 
celor mai mari, ale 
sistemelor de transport ‚i 
depozitare a gazelor. 
Nu va cauza coroziunea 
ulterioarå ‚i este 
recomandat pentru 
utilizarea la toate 
amestecurile de gaze, cu 
excep†ia oxigenului pur.

Loctite® 5070 
Trusa de repara†ii †evi

Reparå †evile cu scurgeri 
într-o orå. 
Nu sunt necesare scule. 
Temperatura maximå 
120˚C. Set pentru repara†ii 
u‚or de utilizat. Se va 
folosi pentru repararea 
temporarå sau de termen 
mediu a †evilor cu scurgeri 
‚i pentru ranforsarea 
por†iunilor slåbite. 
Setul con†ine månu‚i de 
protec†ie, batonul Loctite 
Metal Magic Steel Stick ‚i 
bandå din plastic ranforsat 
cu fibrå de sticlå, 
impregnatå cu uretan.

Loctite® 3463
Metal magic steel stick

Timp de lucru 3 minute – 
se fixeazå în 10 minute.
Aderå la suprafe†ele 
umede ‚i se întåre‚te sub 
apå. Este rezistent chimic 
‚i la coroziune. Poate fi 
gåurit, pilit ‚i vopsit. Este 
ideal pentru etan‚area de 
urgen†å a scurgerilor din 
rezervoare ‚i †evi (de ex. 
din plumb, plastic, cupru). 
Neteze‚te sudurile, reparå 
mici cråpåturi în piese 
turnate ‚i umple gåuri 
decalibrate ale ‚uruburilor.

Repara†ii de urgen†å


