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Najmocniejsze
na ‚wiecie kleje
znowu udoskonalone

Wysoka wytrzyma¬o‚ç
Trwa¬o‚ç
}atwiejsze mieszanie i aplikacja
Przejrzysto‚ç
S¬aby zapach

Nowe, lepsze kleje epoksydowe
Najnowsze technologie gwarantujå najwy¿szå jako‚ç epoksydowych klejów strukturalnych
Loctite. Projektanci, producenci i konserwatorzy mogå teraz wybraç w¬a‚nie taki produkt,
jakiego potrzebujå.
Je‚li konieczne jest szybkie utwardzanie, mogå wybraç klej ustalajåcy si™ w ciågu 7 minut.
Natomiast je‚li trzeba pokryç klejem du¿e powierzchnie lub gdy osiowanie jest skomplikowane, mogå dobraç produkt utwardzajåcy si™ powoli.
Cz™‚ci mogå byç pasowane ciasno lub ze szczelinå do 3 mm; pracowaç w temperaturach
minusowych lub przy temperaturach ujemnych i podwy¿szonych; mogå byç z metalu,
ceramiki, sztywnych tworzyw, drewna lub szk¬a - albo kombinacji tych materia¬ów.
Utwardzone spoiny mo¿na poddawaç obciå¿eniom ‚ciskajåcym, skr™cajåcym, ‚cinajåcym,
dzia¬aniu wilgoci, rozpuszczalników, ch¬odziw, agresywnych chemikaliów oraz olejów.
A przy tym mogå one byç niewidoczne: nowy asortyment klejów Loctite zawiera klej o takiej
przejrzysto‚ci, ¿e je‚li sklei si™ nim dwie szklane cz™‚ci, spoina pozostanie ca¬kowicie
przeΩroczysta.
Rozwiåzano tak¿e problem w¬a‚ciwych proporcji mieszania i niewype¬nionych z¬åczy.
Produkty pakowane så w 50 ml i 200 ml ¬atwych w u¿yciu podwójnych kartuszach z dyszami mieszajåcymi. Urzådzenia te dajå gwarancj™, ¿e strukturalny klej Loctite zostanie
odpowiednio zmieszany podczas dozowania.
Loctite wychodzi na przeciw potrzebom klienta dostosowujåc swoje kleje do specyficznych
wymogów produkcji i aplikacji.

Mo¿liwo‚ci wyboru
Loctite 3421*
Ogólnego przeznaczenia

Loctite 3423*
O barwie metalu

■ Klej wolno utwardzalny
■ Doskona¬a odporno‚ç na
wilgotno‚ç i wod™
■ Bardzo wysoka
wytrzyma¬o‚ç na ‚cinanie
■ D¬ugi czas wiåzania idealny do klejenia
du¿ych powierzchni.

■ Klej ogólnego przeznaczenia do szerokich (3 mm)
szczelin klejenia
■ Wysoka lepko‚ç
■ Wysoka odporno‚ç chemiczna i na starzenie cieplne
■ Idealny do klejenia powierzchni metalowych

Loctite 3422*
Ogólnego przeznaczenia,
szybko utwardzalny

Loctite 3425*
Wzmocniony

■ Klej szybko utwardzalny w temperaturze pokojowej
osiåga ustalenie w ciågu
7 minut.
■ Nie osiada
■ Wype¬nia szczeliny do 3 mm
■ Mo¿e byç stosowany do z¬åczy metalowych poddawanych malowaniu farbami
piecowymi

■ Klej wzmocniony, o wysokiej lepko‚ci do klejenia
szczelin do 3 mm
■ Wysoka wytrzyma¬o‚ç na
‚cinanie
■ Dobra odporno‚ç chemiczna i na wilgotno‚ç
■ Odpowiedni do tworzyw,
GRP* i SMC*

Loctite 3430
Ogólnego przeznaczenia,
ultra przejrzysty
■ Szybko utwardzalny - ustala si™ w ciågu 12 minut
■ Idealny do zastosowañ
wymagajåcych przejrzystej spoiny

Produkty z Mi™dzynarodowych O‚rodków
Badawczo-Rozwojowych Loctite

* GRP = Glass Re-enforced Plastic
(Tworzywo wzmocnione w¬óknem szklanym)
SMC = Sheet Moulded Compound
(Tworzywo wyt¬aczane w arkuszach)

Wskazówki dotyczåce selekcji
Uwaga: Wskazówki te dotyczå wy¬åcznie wst™pnego doboru produktu.
Zaleca si™, aby potencjalni u¿ytkownicy kontaktowali si™ z lokalnym o‚rodkiem
obs¬ugi technicznej Loctite w celu uzyskania pe¬nej informacji technicznej
i pomocy w ocenie wybranego kleju.

Odpowiednie rozmiary opakowañ
Kleje strukturalne så pakowane w 50 ml i 200 ml ¬atwe w u¿yciu, podwójne
kartusze, które pozwalajå dozowaç te wysokojako‚ciowe kleje w sposób
równie prosty kleje jednosk¬adnikowe.
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Czas przydat. po zmieszaniu sk¬adników (min.)

180

3
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Czas ustalania** (min.)

280

7
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12

Czas pe¬nego utwardzenia w @ 22°C (h)

36
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24
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Wytrz. na ‚cinanie przy rozciåganiu* (N/mm2)
W temp. @ 22°C
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W temp. pok. po 1000 godz.
W temp. @ 40°C i wilg. wzgl. 98%1000 hrs
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Po lakierniczym wygrzewaniu piecowym***
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Nie zalecany

W temp. pok. przy szczelinie 1 mm
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50 – 70

Stosunek mieszania obj.
Stosunek mieszania wagowo A/B
Maksymalna Szczelina (mm)

Twardo‚ç (Shore D)

Opakowania
24 ml podwójna strzykawka (miesz. r™czne)
50 ml podwójny kartusz (z miks. statycznym)
200 ml podwójny kartusz (z miks. statycznym)
2 x 0,9 litra puszki

* “rutowane blaszki stalowe, utwardzanie 7 dni, ** wytrzym. wst™pna: do 0,1N/ mm2; ***wygrzewanie 30 min. W 180°C, test w temp. pok.,
**** Produkt 3425 A,B, lepko‚ç mierzona wrzecionem 7 przy 1obr./min.

Automatyczne mieszanie,
precyzyjne nanoszenie
Kleje strukturalne Loctite w kartuszach 50 ml i 200 ml så automatycznie mieszane w odpowiednich
proporcjach i nanoszone bez strat w ilo‚ciach okre‚lonych potrzebami
produkcyjnymi.
Operatorzy nie muszå dotykaç produktów; stanowisko pracy pozostaje czyste; ewentualno‚ç b¬™du
ograniczona jest do minimum. Dzi™ki pe¬nej kontroli stosowania produktów oszcz™dno‚ci w porównaniu z nieprecyzyjnymi metodami r™cznymi mogå si™gaç nawet 50%.
Podwójny kartusz 50 ml i 200 ml z mieszaczami statycznymi - Do dozowania r™cznego. Dzi™ki
temu mieszanie jest ciåg¬e, powtarzalne i dok¬adne.
Podwójna strzykawka 24 ml do produktu Loctite 3430 - Mieszanie mo¿e byç r™czne na
podr™cznym stanowisku w przypadku u¿ywania ma¬ych porcji.
2 x 0.9-litrowe puszki - Te mo¿na mieszaç, kiedy potrzebne så du¿e ilo‚ci.
W sprawie szczegó¬owych informacji na temat standardowego wyposa¿enia, jego w¬åczenia w istniejåce linie produkcyjne czy przystosowania do metod dozowania/stosowania opracowanych
przez klienta prosz™ kontaktowaç si™ z lokalnym biurem Loctite.

Henkel Polska S.A.
Business Unit Loctite
ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA
Tel. (022) 60 62 999, Faks (022) 60 62 990
Email: loctite.polska@henkel.at
www.loctite.com

Ref.No. PL 032-11/00

Dane zawarte w tym materiale så tylko danymi informacyjnymi. W sprawach technicznych i handlowych prosimy o kontakt
z konsultantami regionalnymi Loctite BU.

