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Repara†ii de urgen†å

Trusa O-ring-uri 5007

Înlocuirea sau 
repararea inelelor 

de etan‚are

Umplerea spa†iilor 
‚i a golurilor 

‚i izolarea †evilor

Detectarea 
pierderilor de gaze

Umplere gåuri, 
netezire suduri, 

reparare a defectelor 
non-structurale

Oprirea scurgerilor 
din †evi

Produse pentru repara†ii 
de urgen†å
■ Vor etan‚a scurgerile din rezervoare ‚i alte recipiente, adi†ional la repara†iile 

pieselor pieselor metalice
■ Includ un set pentru repararea sau înlocuirea inelelor de etan‚are ‚i 

un detector de scurgeri de gaze

Loctite® 3463
Batonul Metal magic steel™ 
Timp de lucru 3 minute – 
se fixeazå la 10 minute. 
Baton cu material fråmântabil
pe bazå de o†el.
Aderå la suprafe†ele cu 
condens ‚i se întåre‚te chiar 
sub apå. 
Rezistent la produse chimice 
‚i coroziune. 
Poate fi gåurit, pilit ‚i vopsit. 
Este ideal pentru etan‚åri de 
urgen†å la rezervoarele cu 
scurgeri ‚i la †evi. 
Neteze‚te sudurile, reparå
micile fisuri în piese turnate ‚i 
umple gåurile decalibrate de 
trecere ale ‚uruburilor.

ANSI/NSF Standard 61.

Loctite® 5070
Truså de reparat †evi
Reparå †evile sparte într-o orå.
Nu sunt necesare scule. 
Temperatura maximå 120°C.
Truså de repara†ii u‚or de 
utilizat. 
Se folose‚te pentru repara†ii 
temporare sau de duratå 
medie pentru †evi sparte ‚i 
pentru ranforsarea zonelor 
slåbite. 
Trusa con†ine månu‚i de 
protec†ie, batonul Loctite
3463 Metal magic stickTM, 
‚i bandå din plastic 
ranforsat cu fibrå de 
sticlå/impregnatå cu uretan.

Loctite® 7100
Detector de pierderi 
Permite detectarea atât a 
micro-pierderilor, cât ‚i a 
celor masive în sistemele 
ce transportå gaze. 
Nu va cauza corodarea 
ulterioarå ‚i este recomandat 
pentru utilizarea tuturor 
gazelor cu excep†ia 
oxigenului pur.

Loctite®

Trusa de O – ring-uri
U‚ureazå demontårile. 
Eliminå necesitatea unui 
inventar de diferite 
tipo-dimensiuni de inele 
de etan‚are. 
Asamblarea rezistå la 
apå/ulei ‚i este la fel de 
puternicå precum cauciucul 
însu‚i. Setul con†ine: 7 ‚nururi
standard de diametre diferite, 
‚ablon de tåiere, cu†it cu 
lamå retractabilå. Adezivul 
instant Loctite® 406 se poate 
comanda separat.

Loctite® 5007
Spumå poliuretanicå
Este o spumå poliuretanicå 
cu întårire la umiditate, care 
expandeazå ‚i umple golurile 
‚i spa†iile. 
Recomandat pentru 
etan‚area trecerilor de †evi 
prin pere†i, izolarea 
tubulaturilor ‚i a 
rezervoarelor, umplerea 
golurilor din jurul u‚ilor ‚i 
ferestrelor, obturarea 
stråpungerilor pentru 
tubulaturi ‚i cabluri. 
Materialul întårit poate fi 
prelucrat, ‚lefuit ‚i vopsit.

Exemple de aplica†ii

Solu†ia




