
Dimensiunea filetului Pænå la  M 6 Pænå la  M 36 Pænå la  M 36 Pânå la M 50 Pânå la M 20 Pânå la M 50
Rezisten†a Medie/Înaltå Scåzut Medie Medie Înaltå Înaltå
Rezisten†å func†ionalå 3 ore 6 ore 2 ore 6 ore 6 ore 24 ore
Cuplu de demontare ‚uruburi M10 10 Nm 6 Nm 20 Nm 19 Nm 38 Nm 25 Nm
Rezisten†a la obosealå termicå +150 °C +150 °C +150°C +150°C +150 °C +150 °C
Dimensiunea ambalajului 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml baton 9 g, 19 g 10 ml, 50 ml, 250 ml baton 9 g, 19 g 

Loctite® 222 
Recomandat pentru
asigurarea u‚oarå a
‚uruburilor de ajustare,
a ‚uruburilor cu cap îngropat
‚i a ‚uruburilor de reglare. 
Se folose‚te ‚i pentru metale
cu rezisten†å micå, cum ar fi
aluminiul sau alama, care
s-ar putea rupe în timpul
asamblårii. 
P1 NSF Reg. Nr.: 123002

Loctite® 243 
Eficient pentru organe de
asamblare filetatå, din orice
metal. 
Împiedicå slåbirea pieselor
expuse la vibra†ii, cum ar fi
cele din pompe, ‚uruburi de
fixare, cutii de viteze sau
prese.
Recomandat pentru
utilizarea unde este
necesarå demontarea cu
scule de mânå pentru
între†inere ‚i unde piesele
sunt contaminate cu ulei.
P1 NSF Reg. Nr.: 123000
Certificat ANSI/NSF 
Standard 61

Exemple de aplica†ii

1 Valoare tipicå @ 22 °C
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222 243

Lichid
Scåzut Înaltå

■ Rezisten†å la vibra†ii
■ Monocomponent – curat ‚i u‚or de aplicat
■ Un singur produs pentru toate dimensiunile – reduce costul stocului
■ Etan‚area filetelor – permite obturarea orificiilor în întregime

Indicii utile:
■ Înainte de aplicarea adezivului, curå†i†i piesele cu Loctite® 7063
■ Dacå produsul va fi aplicat sub 5 °C, trata†i înainte cu

Loctite® 7240 (Activator).
■ Dacå piesele au intrat în contact cu solu†ii de spålare pe bazå 

de apå sau cu lichide de tåiere care laså un strat protector pe 
suprafa†å, spåla†i-le înainte de folosire cu apå fierbinte.

■ Dacå un substrat este din plastic, vede†i „Lipiri rapide” pag. 18/19 

Loctite® 248
U‚or de utilizat, nu curge.
Potrivit pentru locurile unde
aplicarea produsului este
dificilå - deasupra, dedesubt
sau în lateralele mecanismelor
pe componente care nu pot fi
mi‚cate.
Eficient pentru organe de
asamblare filetatå din orice
metal.    
Recomandabil a fi aplicat în
cazurile în care este necesarå
demontarea - ma‚ini-unelte
‚i prese, pompe ‚i
compresoare, bol†uri de
fixare, cutii de viteze. 

Loctite® 2701 
(Loctite® 270 îmbunåtå†it)
Pentru utilizare pe toate
organele de asamblare
metalice (inclusiv din o†el
inoxidabil ‚i cele cu straturi
protectoare, de exemplu de
zinc), unde nu este necesarå
o demontare normalå pentru
lucråri de între†inere.
Recomandabil pentru fixarea
permanentå a prezoanelor
de fixare din blocurile-motor
‚i carcasele de pompå.

P1 NSF Reg. Nr.: 123006 – 
numai Loctite® 270

Loctite® 268
U‚or de utilizat, nu curge.
Potrivit pentru locurile unde
aplicarea produsului este
dificilå - deasupra, dedesubt
sau în lateralele mecanismelor
pe componente care nu pot
fi mi‚cate.
Eficient pentru organe de
asamblare filetatå din orice
metal.  
Recomandabil pentru a fi
utilizat în cazurile în care nu
este necesarå demontarea
pentru lucråri de între†inere -
bol†uri de suspensie,
transmisii motoare, suporturi
de pompå, bol†uri ‚i prezoane
pentru capacul de lagår. 

Loctite® 290
Recomandat pentru blocarea
organelor de montare
preasamblate, de ex.
‚uruburi de aparataje,
conectori electrici ‚i ‚uruburi
de reglare. 

290

Nivel capilaritate

Da Nu

Asigurarea ‚uruburilor – 
Blocarea organelor de asamblare filetate

Solu†ia

Care este rezisten†a necesarå?

Lichid Semi-Solidå

268

Semi-Solidå
Medie

Piesele sunt deja montate?

248 2701
(270 îmbunåtå†it)
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