Elastyczne kleje b¬yskawiczne
Post™p w technologii klejenia
Elastyczne Kleje
B¬yskawiczne Loctite
!Bardzo elastyczna
i przezroczysta spoina

!Szybkie utwardzanie czas ustalania: sekundy

!Mo¿liwo‚ç stosowania
bez lub z ka¿dym
aktywatorem czy
podk¬adem do klejów
b¬yskawicznych Loctite

!Wszechstronno‚ç klejenie ca¬ej gamy
ró¿norodnych materia¬ów

!Wysoka wytrzyma¬o‚ç,
trwa¬a spoina

Aktywator Loctite
!Doskona¬y wyglåd
estetyczny - minimalizuje
wykwity

!Skrócenie czasu
utwardzania

!Fluorescencja u¬atwiajåca
kontrol™ naniesienia

!Mo¿na go nanosiç
przed lub po aplikacji kleju

!Optymalne po¬åczenie
szybko‚ci wykonania i wytrzyma¬o‚ci spoiny

PL

Asortyment produktów
W nowych klejach b¬yskawicznych Loctite ¬åczy elastyczno‚ç i przezroczysto‚ç. Loctite wprowadza dwa nowe kleje b¬yskawiczne wyjåtkowo
elastyczne i przezroczyste.W oparciu o nowoczesnå technologi™ ¬åczå
one wszystkie dotychczasowe zalety b¬yskawicznych Klejów Loctite szybkie utwardzanie, uniwersalno‚ç i wytrzyma¬o‚ç - ze zdolno‚ciå
tworzenia przezroczystej i elastycznej spoiny, odpornej na uderzenia.

Ponadto, stosujåc aktywator o s¬abym zapachu, mo¿na przyspieszyç
proces utwardzania wszystkich klejów b¬yskawicznych Loctite i szybko
uzyskaç wytrzyma¬å i pozbawionå wykwitów spoin™. Te nowe kleje
nadajå si™ szczególnie do klejenia materia¬ów elastycznych, ¬åcznie z papierem, tekturå, gumå, skórå, tworzywem sztucznym i ca¬ym szeregiem
tkanin.

Loctite 4850

Loctite 4860

Loctite 7458

Elastyczny klej b¬yskawiczny*

Elastyczny klej b¬yskawiczny*

Aktywator do wszystkich klejów
b¬yskawicznych Loctite*

" Szybkoutwardzalny, przezroczysty klej
o wysokiej lepko‚ci*
" Specjalnie przeznaczony do klejenia
materia¬ów elastycznych*
" Nadaje si™ do stosowania z materia¬ami
porowatymi, ¬åcznie z papierem, tekturå
i tkaninami

" Zastosowanie ogólne*
" Szybkoutwardzalny, przezroczysty klej
o ‚rednim stopniu lepko‚ci*
" Nadaje si™ do monta¿u i naprawy
elastycznych materia¬ów i elementów

Typowe zastosowania:
Klejenie materia¬ów u¿ywanych
w produkcji elastycznych uszczelek
i mieszków ochronnych a tak¿e przy monta¿u g¬o‚ników

Typowe zastosowania:
Produkcja, konserwacja i naprawa
uszczelek elastycznych i mieszków
ochronnych a tak¿e odzie¿y
przemys¬owej i obuwia.

" Przyspiesza utwardzanie wszystkich
klejów b¬yskawicznych Loctite*
" S¬aby zapach* Minimalizuje wykwity
po utwardzeniu i optymalizuje
wytrzyma¬o‚ç spoiny.
Typowe zastosowania:
Wszelkie aplikacje, gdzie potrzebna jest
szybko‚ç wykonania a zarazem estetyczny
wyglåd, jak w produkcji g¬o‚ników,
opakowañ kosmetyków i os¬on do
urzådzeñ elektronicznych.

Tabela danych technicznych
Numer produktu
Kolor
Lepko‚ç (w 25° C)

4850

4860

przezroczysty

przezroczysty

250 – 500 mPas

3000 – 5500 mPas

Czas wysychania papier

<5s

<5s

Wytrzyma¬o‚ç na ‚cinanie
przy rozciåganiu (‚rut, stal konstrukcyjna), temp pok,

11 N/mm2

10 N/mm2

Temperatura pracy

< 80° C

< 80° C

Twardo‚ç wg Shora

85 Shore A

85 Shore A

Wyd¬u¿enie do zerwania

5%

Elastyczne z¬åcza

tak
5g; 20g; 500g butelka

20g; 500g butelka

Rozmiary opakowañ

Numer produktu
Kolor

7458
bezbarwny

Czas odparow. w 20° C

ok. 40 s

Heptan

24 godz.

Czas utwardzania spoin
a. b¬ony powierzchniowej
b. wskro‚nie

ok. 5 s
< 60 s

Rozpuszczalnik

> 90 % heptan

5%

Temp. zap¬onu

-1° C

tak

Fluorescencja
Rozmiary opakowañ

tak
500ml met. puszka

Nowy asortyment klejów b¬yskawicznych jest tylko jednå grupå produktów specjalnie opracowanych przez Loctite. Aktualny wykaz naszych ró¿norodnych produktów dost™pny jest pod
www.loctite.com.Tak wi™c poprzez internet mo¿na b¬yskawicznie uzyskaç informacje i najnowszå literatur™ na temat klejów Loctite i ich zastosowañ.
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