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Piesele sunt din metal sau din plastic?

55

Indicii utile:
■ Dacå etan‚antul (Loctite® 542, 577 sau 572) va fi aplicat 

sub 5°C, pre-aplica†i Loctite® 7240 (Activator)
■ Toate piesele trebuie så fie curå†ate ‚i uscate înainte de 

etan‚are – folosi†i Loctite® 7063
■ Dacå piesele au fost în contact cu fluide de spålare sau 

tåiere, con†inând nitri†i, spåla†i-le cu apå fierbinte1

■ Curå†a†i suprafe†ele din PVC-U cu Loctite® 7044 înainte 
de asamblarea cu Loctite® 5004

Dori†i så face†i ajuståri
post- asamblare? 

Da

ÍnurEtan‚area fitingurilor
din plastic nefiletate

5004

Piese din plastic sau combina†ii metal/plastic

Loctite® 577
Recomandat pentru toate 
filetele metalice grosiere. 
Potrivit pentru aplica†iile 
rapide la temperaturi
coboræte, de ex. la repara-
rea instala†iilor exterioare.
Conform cu standardul 
German DVGW, (NG-5146 
AR 0621). Testat în 
conformitate cu EN 751-1.
Conform cu BS 6956 tip B 
etan‚area fitingurilor pentru 
gaze.
Aprobarea WRC pentru 
utilizarea la apå potabilå.
P1 NSF Reg. Nr. 123001
Aprobare WRC 0302507

Loctite® 572
Recomandat pentru toate
filetele metalice grosiere,
acolo unde este necesarå
o întårire lentå pentru a
permite alinierea robine†i-
lor ‚i a fitingurilor.
Conform cu BS 6956 tip B
pentru etan‚area fitinguri-
lor din gaz. 

Loctite® 542
Recomandat pentru filete-
le fine ale fitingurilor uti-
lizate în instala†iile hidrau-
lice ‚i pneumatice, ca ‚i
pentru 
fitinguri mici în general.
Conform cu standardul 
German DVGW (NG-5146
AR 0855). Testat în con-
formitate cu EN 751-1.
Conform cu BS 6956 tip A
etan‚area fitingurilor din
gaz.
Aprobare WRC pentru 
utilizare cu apå potabilå.

Etan‚area filetelor ‚i †evilor -
Etan‚area componentelor filetate

Loctite® 5331
Recomandat a fi utilizat 
pentru fitingurile filetate
din plastic sau plastic/
metal, pentru transport de
apå fierbinte sau rece, de
ex. sisteme de tubulaturi
pentru apå, din plastic,
industriale ‚i agricole,
sisteme de scurgere.
Conform cu Standardul 
German DVGW (NG-5146
AR 0618) ‚i abilitarea
KTW pentru gaz ‚i apå
potabilå. 
Testat în conformitate cu
EN 751-1. 
Aprobat WRC pentru 
utilizarea la apå potabilå
de pânå la 85°C.
P1 NSF Reg. Nr. 123620

1 Nu se aplicå la Loctite® 5331/55

Loctite® 55
Poate fi aplicat în siguran†å 
pe fitingurile filetate din metal 
‚i plastic. 
Apå potabilå: pe lista WRC 
pentru apå potabilå pænå la 
85°C, conform cu BS 6920, 
în recomandarea KTW pentru 
apå fierbinte ‚i rece.
Gaz ‚i apå: De†ine abilitarea
germanå DVGW (Nr. DV-
5142 AU0166), împreunå cu 
DIN 30660.
Testat în conformitate cu 
EN 751-2 Clasa ARp.
Certificat ANSI/NSF 
Standard 61.

Exemple de aplica†ii

Solu†ia

Loctite® 5004
Adeziv special pe bazå de 
solvent pentru lipirea †evilor 
din PVC – U. 
Este conform cu urmåtoarele:
DIN 16970 ‚i ghidul KRV 
R1.17; BS 4346, partea 3 ‚i 
ASTM D2564. 
Adezivii întåri†i sunt conform 
cu cerin†ele admisibilitå†ii de 
alimentare cu apå potabilå 
prin †evi din PVC – U, dupå 
Recomandarea nr. VIII a 
Comisiei pentru materiale 
plastice a Autoritå†ii Germane 
a Sånåtå†ii.

■ Oferå o etan‚are instantanee la joaså presiune pentru toate tipurile 
de asamblåri ale †evilor

■ Nu se fisureazå, nu se contractå ‚i nu blocheazå sistemele 
(inclusiv filtrele) prin obturare

■ Demontarea se face cu u‚urin†å ‚i cu scule normale
■ Înlocuiesc toate benzile de etan‚are ‚i combina†iile cænepå/pastå de etan‚are

561572
(Slow cure)

577
uz general

Piese din metal

Filete fine sau grosiere?

Filete grosiere pænå la 3”Lichid

Nu

572
Întårire lentå

Filete fine  
pænå la 3/4”

542
Hidraulicå ‚i 
pneumaticå

5331

Semi-solidå

561

Loctite® 561
U‚or de utilizat, nu curge.
Potrivit pentru locurile unde
aplicarea produsului este
dificilå - deasupra, dedesubt
sau în lateralele mecanis-
melor - pe componente
care nu pot fi mi‚cate.
Recomandat pentru toate
filetele metalice grosiere,
acolo unde este necesarå
demontarea.
Ideal pt. a fi utilizat într-o
gamå largå de industrii,
inclusiv cea chimicå, de
tratare a apelor reziduale
‚i în industria automobilelor.

Descriere Solvent Ínur Gel cu întårire Lichid cu întårire Gel cu întårire Gel cu întårire
Dimensiunea maximå a filetului Nu se aplicå Testat la  4” 3” 3/4” 3” 3”
Rezisten†a la temperaturå Ca ‚i plasticul +130 °C +150 °C +150 °C +150 °C +150 °C
Rezisten†a la demontare Înaltå Moderatå Moderatå Medie Medie Medie
Substratul care va fi etan‚at PVC-U Metal, plastic sau ambele Metal, plastic sau ambele Metal Metal Metal
Etan‚are instantanee la joaså presiune Nu Da (presiune totalå) Da Nu Da Nu
Dimensiunea ambalajului: 125 g, 250 g, 500 g 80 g = 150 m ‚nur 100 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml




