Curå†area
■
■
■
■

Curå†å piesele înainte de utilizarea adezivilor ‚i etan‚an†ilor Loctite®
Curå†å ‚i degreseazå zonele de lucru ‚i piesele
Îndepårteazå reziduurile de adeziv întårit
Oferta de curå†itori pentru mâini include douå variante foarte eficiente,
neagresive ‚i biodegradabile

Ave†i nevoie de un curå†itor pentru mæini,
piese/suprafe†e?

Curå†itor pentru mæini

Curå†itor pentru piese/suprafe†e
Piese cum sunt cele prelucrate mecanic

Curå†a†i contacte electrice?
Da

Suprafe†e mari
cum sunt zonele
de lucru

Nu
Îndepårta†i garnituri vechi?
Da

Solu†ia

Pentru cerneluri,
vopsele sau
rå‚ini pe mæini

Uz general

7855

7850

Nu

Curå†itor universal
pentru piese

7039

7200*

7063

7840*

(Curå†itor de garnituri)

Descriere
Dimensiunea ambalajului

Curå†itor pentru
mæini

Curå†itor pentru
mæini

Spray contacte
electrice

Decapant garnituri

Curå†itor ‚i
degresant

Curå†itor ‚i
degresant

Sticlå 400 ml,
Dozator cu pompå
1.75 ltr

Sticlå 400 ml,
Dozator cu
pompå 3 ltr

400 ml aerosol

400 ml aerosol

400 ml aerosol,
Spray
Canistrå 10 ltr,
Butoi 200 ltr

Spray pulverizator
750 ml,
Bidon 5 ltr,
Butoi 20/200 ltr

*Pentru o mai bunå performan†å a produselor, curå†a†i piesele cu Loctite® 7063 înainte de aplicare.
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Curăţarea
Mod de aplicare
• Loctite® 7850, 7855 pentru curăţarea mâinilor:

• Loctite® 7063 pentru curăţare:

Aplicarea

Aplicarea

• Frecaţi între mâinile uscate curăţitorul
pentru mâini până când murdăria sau
grăsimile se dizolvă. Nu utilizaţi apa

• Trataţi suprafeţele de curăţit prin
pulverizare intensă cu Loctite® 7063

• Ștergeţi mâinile uscat sau clătiţi
cu apă
• Dacă au rămas urme de murdărie,
repetaţi operaţia

• Spray pentru curăţare contacte electrice Loctite® 7039:

• Ștergeţi suprafaţa, cât este încă
umedă, cu un prosop curat de hârtie.
Dacă este necesar, repetaţi până când
murdăria este îndepărtată
• Lăsaţi timp pentru evaporarea
solventului, până când suprafeţele
sunt complet uscate

Aplicarea
• Agitaţi bine înainte de utilizare
• Produsul trebuie pulverizat pe părţile
curate de la o distanţă de 20–30 cm
pentru a obţine un strat uniform

Notă: Loctite® 7063 poate provoca fisuri în substraturile
sensibile.

• Loctite® 7840 pentru curăţare și degresare:
1. Tratament prealabil
Notă: A nu se aplica circuitelor active.

Diluaţi Loctite® 7840 cu apă. Pentru proporţia recomandată,
consultaţi eticheta.

• Loctite® 7200 pentru decaparea garniturilor Loctite® 7200:
Aplicarea
• Protejaţi suprafeţele vopsite deoarece
Loctite® 7200 poate ataca vopseaua
• Se recomandă utilizarea mănușilor
de cauciuc pentru protecţia împotriva
nitrililor
• Pulverizaţi un strat gros pe flanșă
sau pe suprafaţă
• Lăsaţi 10-15 minute pentru a se înmuia garnitura;
în cazul garniturilor din silicon trebuie lăsate 30 de minute
• Îndepărtaţi garnitura cu o racletă neabrazivă
(de lemn sau plastic)
• Ștergeţi flanșa sau suprafaţa cu o cârpă curată
• Dacă este necesar, repetaţi procedura

2. Aplicarea
Pensulaţi sau pulverizaţi părţile cu amestecul și apoi
ștergeţi sau clătiţi.

Notă: • Eficacitatea poate fi sporită prin diluarea cu apă caldă
• Înainte de lipire sau vopsire, realizaţi curăţarea finală
a suprafeţelor cu Loctite® 7063

Notă: Înainte de aplicarea unui material de etanșare nou,
curăţaţi suprafaţa cu Loctite® 7063.
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Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să consultaţi Fișa tehnică sau să contactaţi
departamentul tehnic local al firmei Henkel.
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Pregåtirea suprafe†ei –
Activatori ‚i grunduri
■ Accelereazå întårirea produselor Loctite® chiar
‚i la temperaturi coborâte
■ Oferå aderen†å pe suprafe†ele cu tensiune superficialå ridicatå

Ave†i nevoie de un activator sau de un grund?

Imbunatatirea
aderentei pe
materiale greu
de lipit cum
sunt PE, PP,
PTFE, TVP sau
cauciucuri
termoplastice

Mårirea vitezei
de întårire
a adezivilor
instant

Accelerarea
întælnirii?
Umplerea
intersti†iilor mari
sau temperaturå
<5 °C?

În combina†ie
cu 401, 406,
431, 454, 480
sau 4850

În combina†ie
cu 401, 406, 431,
454 sau 4850

În combina†ie cu
222, 243, 248, 268,
2701, 290, 510,
518, 5203, 542,
548, 561, 572, 577,
603, 638, 641, 648,
660 sau 668

7239

7458

7240

Descriere

Grund

Activator

Activator

Culoare

Incolor

Incolor

Albastru – verde

4 ml

500 ml

90 ml pompå

Solu†ia

Dimensiunea ambalajului

68

69

Pregătirea suprafeţelor
Mod de aplicare
• Amorsa pentru cianoacrilat Loctite® 7239:
Aplicarea
• Aplicaţi amorsa pe ambele suprafeţe
prin pensulare sau impregnare
• Trebuie evitată aplicarea în exces
a amorsei
• Lăsaţi amorsa să se usuce complet
• Stratul prezintă activitatea maximă
10 minute după uscare

• Activator pentru cianoacrilat Loctite® 7458:
Aplicarea
A Activarea prealabilă:
• Aplicaţi stratul de activator pe suprafaţa de lipit prin pulverizare,
aplicare cu pensula sau impregnare
și apoi lăsaţi să se usuce complet
• Trebuie evitată aplicarea în exces

B Întărirea produsului în exces:
Pulverizaţi sau picuraţi activatorul pe cianoacrilatul în exces.

• Activator pentru adezivul anaerob Loctite® 7240:
Aplicarea
• Pulverizaţi sau aplicaţi cu o pensula
activatorul pe una dintre suprafeţe.
Pentru interstiţii mai mari poate fi
necesară tratarea ambelor suprafeţe
• Aplicaţi adezivul sau substanţa de
etanșare (de preferinţă pe suprafaţa
neactivată) și asamblaţi imediat părţile
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Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să consultaţi Fișa tehnică sau să contactaţi
departamentul tehnic local al firmei Henkel.
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