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Rezisten†å cerutå Înaltå Moderatå Înaltå Înaltå Înaltå

Rezisten†a de manevrare 20 min. 30 min. 5 min. 8 min. 10 min.

Toleran†a pe diametru Pænå la 0.5 mm Pænå la 0.1 mm Pænå la 0.15 mm Pænå la 0.25 mm Pænå la 0.1 mm

Rezisten†a la temperaturå 150 °C 150 °C 175 °C 150 °C 150 °C

Dimensiunea ambalajelor 50 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml 

Da 
(jocuri de pænå la 0.5 mm)

660
cu activator 7240 648 638 603

( 601 îmbunåtå†it)

Indicii utile:

■ Dacå produsul va fi aplicat sub 5 °C, trata†i înainte cu 
Loctite® 7240 (Activator)

■ Toate piesele trebuie curå†ate ‚i uscate înaintea 
etan‚årii cu Loctite® 7063

■ Dacå piesele au fost în contact cu fluide de spålare sau 
tåiere, con†inând nitri†i, spåla†i-le cu apå fierbinte.

■ Poate fi folositå pentru a cre‚te rezisten†a asamblårii 
existente. 

641

Da

Nu (jocuri de pænå la 0.25 mm)

Piesele vor fi demontate mai tærziu pentru repara†ii? 
De exemplu rulmen†i

Pænå la  0.1mmPænå la 0.25 mm

Nu

Da (pænå la 175 °C)

Asamblarea are joc mare, sau este foarte uzatå?

Temperaturi de pænå la 150 °C?

Nu

Cæt de mare este jocul de montaj?

Fixarea –
Asigurarea asamblårilor cilindrice

■ Produse cu rezisten†å de la înaltå la moderatå – pot suporta sarcini ridicate
‚i elimina fretarea

■ Umplerea tuturor spa†iilor – prevenirea coroziunii

■ Reducerea necesitå†ii toleran†elor mici de prelucrare

■ Contact 100% - încårcårile ‚i sarcinile sunt distribuite uniform 
în toatå jonc†iune

Loctite® 660 
(utiliza†i cu activator 
Loctite® 7240) 

Folosit pentru repararea 
pieselor coaxiale uzate, fårå 
rectificare; permit refolosirea 
lagårelor uzate, penelor, 
splinturilor, ‚tifturilor sau 
distan†ierilor de blocare. 
P1 NSF Reg. Nr. 123704

Loctite® 648

Recomandat pentru 
temperaturi înalte, pentru 
fixarea pieselor în montaj cu 
joc, sau prin presare, de ex. 
fixarea buc‚elor, lagårelor, a 
etan‚årilor mecanice, rotori ‚i 
cåmå‚i de cilindru.

Loctite® 641

Recomandat pentru piesele 
care vor necesita demontarea 
ulterioarå, de ex. fixarea 
rulmen†ilor pe axe ‚i în 
carcase.

1 la temperatura camerei pentru jonc†iuni din o†el

Loctite® 603

(Loctite® 601 îmbunåtå†it)

Pentru fixarea pieselor 
cilindrice în montaj cu joc mic 
(de pænå la 0,1 mm). Pentru 
utilizarea la piesele cilindrice 
la care nu s-a putut face o 
degresare corectå. Testat ‚i 
aprobat pentru utilizarea la 
rulmen†i. 
P1 NSF Reg. Nr. 123003

Loctite® 638

Oferå cea mai bunå 
rezisten†å la sarcinile 
dinamice, axiale ‚i radiale.
Recomandat pentru fixarea 
axelor, ro†ilor din†ate, fuliilor ‚i 
pieselor cilindrice în general.
P1 NSF Reg. Nr. 123010
Aprobare WRC 9909511

Exemple de aplica†ii

Solu†ia




