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Odbudowa,
regeneracja i naprawa.
Natychmiast - i na miejscu.

Produkty do odbudowy,
regeneracji i naprawy,
gdy nie ma czasu na wymian™.

Tworzywa naprawcze
z domieszkå metali
Produkty do naprawy uszkodzonych odlewów
i powierzchni ‚lizgowych oraz do wyg¬adzania
i wyrównywania spoin.

Tworzywa odporne na zu¿ycie
Dwusk¬adnikowe tworzywa z wype¬niaczami ceramicznymi
zalecane do ochrony i naprawy powierzchni nara¿onych na
‚cieranie.

“rodki smarne
Szeroki asortyment ‚rodków przeciwzapieczeniowych,
smarów i produktów smarnych pozostawiajåcych suchå
warstw™.

Wylewki pod¬ogowe
i fundamentowe
Produkty przeznaczone do osiowania i kotwienia podstaw
maszyn do fundamentów, wype¬niania starych otworów
kotwowych i k¬adzenia antypo‚lizgowych bezpiecznych pod¬óg.

Naprawy doraΩne i akcesoria
Produkty i akcesoria do doraΩnych napraw, instalacji
rurowych, zbiorników, elementów gumowych itp.

Tworzywa naprawcze
z domieszkå metali

Naprawa
odlewu produktem
Loctite 3460

Loctite 3460 Steel Putty
Wysoka zawarto‚ç wype¬niacza
stalowego
■ Maksymalna temp. pracy 105°C
Szare, wype¬nione stalå tworzywo
do zastosowañ ogólnych.
Zalecane do napraw i rekonstrukcji
zu¿ytych elementów stalowych,
np.: gniazda ¬o¿ysk i obudowy
wentylatorów.
■

Loctite 3461 Steel Liquid
Wysoka zawarto‚ç wype¬niacza
stalowego
■ Maksymalna temp. pracy 105°C
P¬ynna wersja produktu Loctite
3460. Ten samopoziomujåcy
‚rodek zalecany jest do wlewania
w miejsca trudno dost™pne,
do kotwienia, poziomowania
i powlekania powierzchni porowatych.
■

chni ‚lizgowych, oraz do wyg¬adzania
i wyrównywania spoin.
Ich szczególne zalety to:

Zestaw dziewi™ciu ‚rodków Loctite z wype¬nieniem metalowym zapewnia dobór
odpowiedniej wytrzyma¬o‚ci, szybko‚ci
utwardzania, metody nanoszenia oraz chemicznej i termicznej odporno‚ci naprawianych cz™‚ci. ≠aden z tych produktów nie
zawiera rozpuszczalnika, nie kurczy si™ po
utwardzeniu; mogå one kleiç wszystkie
metale, drewno, szk¬o i wiele tworzyw
sztucznych. Stosuje si™ je do naprawy uszkodzonych elementów, odlewów i powierz-

Loctite 3462 Fast Set Steel
Putty

■
■

■

■

wysoka wytrzyma¬o‚ç na naciski
zawarto‚ç wype¬niaczy ze stali konstrukcyjnej lub aluminium
po utwardzeniu mo¿liwo‚ç obróbki wiórowej
doskona¬a odporno‚ç na agresywne
zwiåzki chemiczne

Loctite 3464 Superior Metal
Maksymalna temp. pracy 120°C
■ Najwy¿sza wytrzyma¬o‚ç na
naciski
Dzi™ki wytrzyma¬o‚ci na nacisk,
najwy¿szej odporno‚ci chemicznej
i dobrej odporno‚ci termicznej produkt Loctite 3464 idealnie nadaje
si™ do naprawiania cz™‚ci pracujåcych w agresywnym
i korozyjnym ‚rodowisku.
■

Utwardza si™ w ciågu 10 minut
Maksymalna temp. pracy 90°C
Szybkoutwardzalna wersja produktu Loctite 3460. Zalecana do
napraw instalacji rurowych
i do innych awaryjnych napraw.
■
■

Loctite 3463 Metal Magic
SteelTM Stick

Loctite 3466 Aluminium
Liquid
■ Maksymalna tem. pracy 90°C
P¬ynna, samopoziomujåca wersja
produktu Loctite 3465. Mo¿na niå
naprawiaç formy. Zalecana do
odlewania cz™‚ci zamiennych i do
wyrobu form.

Loctite 3468 Wet Surface
Repair Putty
Produkt mo¿e byç nak¬adany
pod wodå
■ Maksymalna temp. pracy 65°C
Stosowany do napraw mokrych
powierzchni wszystkich powszechnie u¿ywanych metali. Utwardza
si™ pod wodå.
■

Pasta ugniatana przed zastosowaniem
■ Maksymalna temp. pracy 120°C
Dwusk¬adnikowy, szybkoutwardzalny produkt. Dostarczany w
postaci wa¬ka, który automatycznie
zapewnia w¬a‚ciwe proporcje
mieszania. Produkt Loctite 3463
utwardza
si™ w ciågu 10 minut po ugnieceniu; przywiera do mokrych
powierzchni i utwardza si™ pod
wodå. Jest idealny do awaryjnego
uszczelniania miejsc wycieku
w rurach i zbiornikach oraz maskowania spoin, wype¬niania
i naprawy p™kni™ç w odlewach.
■

Loctite 3465 Aluminium
Putty
■ Maksymalna tem. pracy 90°C
Produkt zalecany do napraw
cz™‚ci ze wszystkich stopów
aluminium.

TWORZ. NAPRAWCZE Z DOMIESZK¡ METALU
3460

3461

3462

3463

3464

3465

3466

3468

Opis

Steel Putty

Steel Liquid

Fast Set
Steel Putty

Metal Magic
Steel Stick

Superior
Metal Putty

Aluminium
Putty

Aluminium
Liquid

Wet Surface
Repair Putty

Kolor

Szary

Szary

Szary

Ciemnoszary

Szary

Jasnoszary

Jasnoszary

Szary

105

105

90

120

120

90

90

65

2.5 do 1

4 do 1

1 do 1

Nie dotyczy

4 do 1

4 do 1

5 do 1

1 do 1

Przydat. do u¿.

30 min

25 min

3 min

3 min

20 min

20 min

20 min

30 min

Czas utwardz.

6 godz.

6 godz.

10 min

10 min

6 godz.

6 godz.

6 godz.

18 godz.

1 kg

1 kg

1 kg

114 g

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Prod. No.

Max Temp (°C)
Prop. Miesz. Obj.

Zawart. opakow.

Tworzywa odporne na zu¿ycie
Odporne na zu¿ycie ‚rodki Loctite Nordbak
så dwusk¬adnikowymi materia¬ami
wype¬nionymi ceramikå.
Cechuje je wysoka wytrzyma¬o‚ç na nacisk
i odporno‚ç na ‚cieranie. Zalecane do
ochrony i naprawy powierzchni nara¿onych
na ‚cieranie. Mo¿na je nanosiç szpachlå lub
p™dzlem.

Zniszczone korozjå
kolano odbudowy-

Charakterystyczne ich cechy to:
■

wype¬niacz ceramiczny

■

przed¬u¿ona trwa¬o‚ç elementów

■

mo¿liwo‚ç doboru temperatur pracy

■

odporno‚ç na ‚cieranie wynikajåce
z po‚lizgu, uderzeñ i transportu pneumatycznego

■

ochrona przed kawitacjå i korozjå

wane jest produktem
Loctite 7218

Loctite 7218 Wearing
Compound
Brak osiadania
Chroni przed ‚cieraniem
■ Maksymalna temp. pracy 120°C
Stosowany do naprawy i ochrony
powierzchni zsypowych, obudów
pomp, kolanek, oddzielaczy itp.
■
■

Loctite 7219 High Impact
Wearing Compound
Wzmocniony materia¬ absorbujåcy
uderzenia.
■ Maksymalna temp. pracy 120°C.
Wzmocniona wersja produktu
Loctite 7218. Zalecana
w przypadkach, gdzie wyst™pujå
jednocze‚nie ‚cieranie ‚lizgowe
i uderzenia.

Loctite 7226 Pneu Wear
Odporny na ‚cieranie drobnymi
czåsteczkami
■ Maksymalna temp. pracy 120°C
}atwa do nanoszenia pasta odporna na ‚cieranie drobnymi czåsteczkami, np.: w kolankach pneumatycznych instalacji
przesy¬owych.
■

Loctite 7227/7228 Brushable
Ceramic
G¬adka, odporna na zu¿ycie
pow¬oka
■ “liska powierzchnia
■ Maksymalna temp. pracy 90°C
Produkt zapewnia ‚liskå,
o wysokim po¬ysku, odpornå
na ‚cieranie pow¬ok™, która zapobiega powstawaniu turbulencji i
kawitacji. Zalecany do ochrony
przed korozjå i zu¿yciem takich
urzådzeñ, jak np wirniki pomp.
Produkt mo¿e byç nak¬adany
p™dzlem.
■

Loctite 7229 High
Temperature Pneu Wear

Loctite 7232 High
Temperature Wear Resistant
Putty

Maksymalna temp. pracy 230°C
Odporny na ‚cieranie drobnymi
czåsteczkami
Utwardzana termicznie, wysokotemperaturowa wersja Loctite
7226, przeznaczona do ochrony
urzådzeñ pneumatycznych, jak np.
wentylator wyciågowy.

■

Nanoszenie packå metalowå
lub szpachlå
■ Nie osiada przy utwardzaniu
■ Maksymalna temp. pracy 205°C
Wysokotemperaturowy, odporny
na zu¿ycie i zapewniajåcy g¬adkå
powierzchni™ produkt wype¬niony
w™glikiem krzemu (karborundem).
■

■

Loctite 7230 High
Temperature Wearing
Compound

Loctite 7234 High
Temperature Brushable
Ceramic

Odporny na ‚cieranie ‚lizgowe
Maksymalna temp. pracy 230°C
Utwardzana termicznie, wysokotemperaturowa wersja Loctite
7218; zalecana tam, gdzie
‚cieranie ‚lizgowe wyst™puje przy
wysokich temperaturach pracy.

■

G¬adka pow¬oka odporna
na zu¿ycie
■ “liska powierzchnia
■ Maksymalna temp. pracy 205°C
Wysokotemperaturowa, szara
wersja produktu Loctite 7227.
Produkt mo¿e byç nak¬adany
p™dzlem.

■

■

TWORZYWA ODPORNE NA ZU≠YCIE
7218

7219

7226

7227

7228

7229

Opis

Wearing
Compound

High Impact
Wearing
Compound

Pneu Wear

Brushable
Ceramic

Brushable
Ceramic

High
Temperature
Pneu Wear

Kolor

Szary

Szary

Szary

Ciemnoszary

Bia¬y

Szary

Szary

Szary

Szary

Max Temp (°C)

120

120

120

90

90

230

230

205

205

Prop. Miesz. Obj.

2 do 1

2 do 1

4 do 1

2.75 do 1

2.8 do 1

4 do 1

4 do 1

4 do 1

2.75 do 1

Przydat. do u¿.

30 min

30 min

30 min

30 min

15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Czas utwardz.

7 godz.

6 godz

6 godz

6 godz

5 godz

Zawart. opak.

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Prod. No.

4

Uwaga: * Dla osiågni™cia maksymalnej odporno‚ci temperaturowej wymagane jest utwardzanie termiczne.

7230

7232

7234

High
High
High
Temperature Temperature Temperature
Wearing Wear Resistant Brushable
Compound
Putty
Ceramic

6 do 8 godz* 7 do 9 godz* 8 do 14 godz* 8 do 14 godz*
10 kg

10 kg

1 kg

1 kg t

“rodki smarne
Loctite dostarcza szeroki asortyment ‚rodków przeciwzapieczeniowych,
smarów, olejów i produktów smarnych
pozostawiajåcych suchå warstw™.
Wytrzymujå one ekstremalne temperatury
oraz mogå byç stosowane w ‚rodowisku
szkodliwym chemicznie. Niektóre z nich
nadajå si™ do incydentalnego kontaktu
z ¿ywno‚ciå.
Loctite 8008 umo¿liwia
demonta¿ ‚ruby nara¿onej
na prac™ w ‚rodowisku

Produkty te:
Zapobiegajå zapiekaniu, samozgrzewaniu
i zacieraniu si™ cz™‚ci podczas monta¿u
■ Powstrzymujå korozj™ i utlenianie
■ Smarujå i zabezpieczajå w temperaturach
do 1300°C
■ Obejmujå bia¬e smary dla przemys¬u
spo¿ywczego
■ Mogå byç nanoszone p™dzlem lub natryskowo.
■

agresywnym.

Loctite 8007 C5-A® - Aerosol
Loctite 8008 C5-A® - Brush Top
“rodek przeciwzapieczeniowy
na bazie miedzi
■ Odporno‚ç na temp. do 980°C
Przeciwzapieczeniowy ‚rodek
smarny ogólnego przeznaczenia,
który chroni cz™‚ci metalowe
przed korozjå, zapiekaniem
i zatarciem oraz u¬atwia demonta¿.
Na cz™‚ciach ze stali nierdzewnej
nale¿y stosowaç produkt Loctite
8009
■

Loctite 8009 Heavy Duty
Anti-Seize - Brush Top
Nie zawiera metalu
■ Odporno‚ç na temp. do 1300°C
Zapewnia doskona¬e d¬ugotrwa¬e
smarowanie wszelkich metali ¬åcznie ze stalå nierdzewnå, aluminium i metalami nie¿elaznymi. Ma
szerokie zastosowanie w
zak¬adach petrochemicznych oraz
tam, gdzie miedΩ jest szkodliwa.
■

Loctite 8012 - Moly Paste
Zawiera MoS2
■ Odporno‚ç na temp. do 400°C
■ Nie zawiera miedzi
“rodek zalecany w przypadkach,
gdy wymagane jest maksymalne
smarowanie, jak podczas ciasnego
pasowania wt¬aczanego,
docierania nowych maszyn lub
przy wolnoobrotowych urzådzeniach pracujåcych pod silnymi
obciå¿eniami statycznymi.
■

Loctite 8014 - Food Grade
Anti-Seize - Brush Top

Loctite 8016 - Moly Dry Film
- Aerosol
Loctite 8017 - Moly Dry Film

Nie zawiera metalu
Odporno‚ç na temp. do 400°C
Bia¬a, pozbawiona metalu pasta
przeciwzapieczeniowa.
Stosowana na elementach ze stali
nierdzewnej u¿ywanych przy wyrobie i przetwórstwie ¿ywno‚ci
i napojów oraz przy produkcji opakowañ.

■

Sucha pow¬oka
Zawiera MoS2
■ Odporno‚ç na temperatur™ do
400°C/ 1300°C*
■ Nie zawiera miedzi
Szybkoschnåcy na powietrzu
‚rodek smarny do pokrywania
powierzchni ‚lizgowych i wolno
pracujåcych cz™‚ci g™stå, suchå
w dotyku warstwå os¬onowå.
Zalecany do stosowania w ‚rodowisku py¬owym.
■

■

■

Loctite 8015 - Food Grade
Grease

Loctite 8013 - N 7000
Anti-Seize - Brush Top

“rodek smarny o wielu zastosowaniach
■ Dopuszczony do incydentalnego kontaktu z ¿ywno‚ciå
■ Odporno‚ç na temp. do 130°C
Bia¬y smar mineralny do ¬o¿ysk,
prowadnic ‚lizgowych, panewek
i ci™gie¬ pracujåcych w kontakcie
z parå i do autoklawów. Wysoko
odporny na wyp¬ukiwanie wodå.
■

Nie zawiera metalu
■ Wysoki stopieñ czysto‚ci
■ Odporno‚ç na temp. do 1300°C
Niezawierajåca metalu pasta przeciwzapieczeniowa o najwy¿szej
odporno‚ci chemicznej i wysokim
stopniu czysto‚ci. Zalecana do
stosowania w elektrowniach,
równie¿ jådrowych.
■

* Do ciåg¬ej pracy przy tarciu ‚lizgowym do
temp. 400°C. Jako zabezpieczenie przeciw
zapieczeniowe do temp. 1300°C

Kolo z™bate smarowane productem
Loctite 8012

“RODKI SMARNE
Prod. No.
Opis

Kolor

8007

8008

8009

8012

8013

8014

C5-A General C5-A General Heavy Duty
Moly Paste
N-7000
Food Grade
Purpose
Purpose
Anti-Seize High Lubricity Nuclear Grade Anti-Seize
Anti-Seize
Anti-Seize
Metal Free
Anti-Seize

8015

8016

8017

Food Grade Moly Dry Film Moly Dry Film
Grease
Dry to Touch Dry to Touch

Miedziany

Miedziany

Ciemnoszary

Czarny

Ciemnoszary

Bia¬y

Bia¬y

Czarny

Czarny

980

980

1300

400

1300

400

130

400/1300*

400/1300*

Opakowanie

Aerozol

Brush
Top Can

Brush
Top Can

Brush
Top Can

Brush
Top Can

Brush
Top Can

Kartusza

Aerozol

Brush
Top Can

Zawarto‚ç

400 ml

500 gm

500 gm

500 gm

500 gm

250 gm

400 gm

340 gm

500 gm

Max Temp (°C)

Uwaga: * Do ciåg¬ej pracy przy tarciu ‚lizgowym do temp. 400°C. Jako zabezpieczenie przeciwzapieczeniowe do temp. 1300°C

Wylewki pod¬ogowe i fundamentowe
Tych osiem produktów daje mo¿liwo‚ç osiowania i kotwienia podstaw maszyn do fundamentów, wype¬niania starych otworów
kotwowych, naprawiania p™kni™ç w betonie,
odnawiania powierzchni w miejscach chemicznie ska¿onych i k¬adzenia antypo‚lizgowych bezpiecznych pod¬óg.

Ich wspólne cechy to:
■
■
■
■

Wysoka adhezja i wytrzyma¬o‚ç
Odporno‚ç chemiczna i na korozj™
Brak skurczu po utwardzeniu
Dobra adhezja do betonu, drewna, metali,
ceg¬y i innych powszechnie stosowanych
materia¬ów budowlanych.

Loctite 7205 nanoszony
wa¬kiem na pod¬og™ hali
fabrycznej.

Loctite 7201
Deep Pour Grout
Samopoziomujåca zaprawa, która
wype¬nia luki do g¬™boko‚ci 150
mm. Materia¬ o wysokiej wytrzyma¬o‚ci i dobrej adhezji do stali
i betonu.

Loctite 7202
Marine Chocking
Samopoziomujåca, niekurczliwa
zaprawa o doskona¬ej odporno‚ci
chemicznej i na wibracje,
dzia¬ajåca jako p¬ynny podk¬ad
ustalajåcy. Wysoka adhezja do
pod¬óg betonowych i metalowych.
Zalecana do instalacji urzådzeñ,
gdzie szczególnie istotne jest
dok¬adne osiowanie.

Loctite 7207 - Big FootTM
Vehicular Grade Grey
Loctite 7208 - Big FootTM
Vehicular Grade Black®

Loctite 7204
High Performance Quartz
Wype¬niony kwarcem produkt
o najwy¿szej odporno‚ci na
st™¿one kwasy, zasady
i rozpuszczalniki. Dlatego zaleca
si™ go jako warstw™ ochronnå
w miejscach przep¬ywu chemikaliów, do zabezpieczania nowego
betonu i rekonstrukcji starego.

■

Loctite 7209 - Big FootTM
Zero VOC - Grey
Loctite 7213 - Big FootTM
Zero VOC - Black®

Loctite 7205
Big FootTM Heavy Duty
Pedestrian Grade Grey
Loctite 7206
Big FootTM Heavy Duty
Pedestrian Grade Black®
■

Loctite 7203 -Floor Fill

Wylewane nawierzchnie do
miejsc o du¿ym nat™¿eniu
ruchu ko¬owego i w halach
fabrycznych; odporne na paliwo
lotnicze i oleje hydrauliczne.

■

Wylewane nawierzchnie do
miejsc o du¿ym nat™¿eniu
ruchu pieszego i ma¬ym
ko¬owego.

■

Produkt ¬atwy do nanoszenia
packå metalowå, dajåcy g¬adkå
powierzchni™; czas przydatno‚ci
do nanoszenia wynosi 60 minut.
S¬u¿y do odnawiania powierzchni
lub naprawy p™kni™ç w pod¬o¿ach
betonowych; dzi™ki wysokiej adhezji jest mocniejszy i bardziej
odporny chemicznie ni¿ stary
beton.

Produkty te cechuje dobra adhezja do betonu, kamienia, metalu i
drewna. Nawet niewykwalifikowany robotnik mo¿e pokryç
wartstwå Loctite Big Foot suchå,
czystå powierzchni™
i w ciågu jednej nocy uzyska ona
dostatecznå wytrzyma¬o‚ç dla
nieintensywnego ruchu pieszego.

Loctite 7233 - Fast Set Grout

Niezawierajåca rozpuszczalnika
nawierzchnia do miejsc w których niewskazane jest stosowanie preparatów o intesywnym
i dra¿niåcym zapachu.
Wysokiej jako‚ci wykoñczenie
powierzchni.

Produkt cechuje wytrzyma¬o‚ç na
naciski i odporno‚ç chemiczna
wy¿sza ni¿ betonu, do którego
¬atwo przywiera, bez potrzeby stosowania podk¬adu.
Samopoziomujåcy; mo¿na go
wylewaç w grubo‚ciach do 25 mm
wokó¬ p¬yt i ‚rub kotwiåcych.

Ten zestaw wysokociernych nawierzchni Loctite Big Foot zapewnia bezpiecznå, chemicznie odpornå, antypo‚lizgowå nawierzchni™
na rampach, schodach, w halach,
na parkingach, deptakach i wsz™dzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeñstwo po‚liΩni™cia si™ na
wodzie, smarze, oleju czy
t¬uszczu.

WYLEWKI
Prod. No.
Opis

Kolor

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7213

7233

Big Foot
Vehicular
Grade

Big Foot
Vehicular
Grade

Big Foot
Zero VOC

Big Foot
Zero VOC

Fast Set
Grout
Self
Leveling

Szary

Zielony

Be¿owy

Czerwony

Szary

Czarny

Szary

Czarny

Szary

Czarny

Czerwony

Max Temp (°C)

105

120

105

65

60

60

60

60

60

60

90

Przydat. do u¿.

30 min

10 min

60 min

60 min

–

–

2 godz.

2 godz.

1 godz.

1 godz.

10 min

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

12 godz.

12 godz.

12 godz.

12 godz.

24 godz.

24 godz.

12 godz.

25 kg

9.6 kg

20 kg

20 kg

6.5 kg

6.5 kg

6.32 kg

6.32 kg

6.1 kg

6.1 kg

10 kg

Czas utwardzania
Zawarto‚ç

6

7201

Deep Pour
Marine
Floor Fill
High
Big Foot
Big Foot
Grout
Chocking
Repairs Performance Heavy Duty Heavy Duty
Self
Insulation of Damaged
Quartz
Pedestrian Pedestrian
Leveling
Engines/
Floors
Chemical
Grade
Grade
Equipment
Resistant

Naprawy doraΩne
i akcesoria

Rura stalowa instalacji
wodnej naprawiana
produktem Loctite 5070.

Loctite 3902
Rapid Rubber Repair Kit
■
■
■

Szybka i trwa¬a naprawa ta‚m
przeno‚nikowych
Pozostaje elastyczny
Nanoszenie ¬atwe, czyste, bez
odmierzania i bez mieszania

Jest to zestaw szybkoutwardzalnych, dwusk¬adnikowych, ¬atwych
w u¿yciu, elastycznych mas klejåco -uszczelniajåcych. Mocna
i trwa¬a naprawa elementów gumowych szybko przywraca urzådzenia do stanu u¿ywalno‚ci.
Temperatura pracy do 80°C.
Zastosowania obejmujå napraw™
zu¿ytych i rozdartych ta‚m przeno‚nikowych i innych detali gumowych.

Loctite 5070
Pipe Repair Kit

Loctite 7214 Big FootTM
Metal Primer

Loctite Phenolic Roller
Loctite Bristle Roller

W ciågu godziny usuwa przecieki w instalacjach rurowych
■ Nie wymaga ¿adnych narz™dzi.
■ Maksymalna temperatura pracy
120°C
Jest to ¬atwy w u¿yciu zestaw
pasty i banda¿y, którymi w ciågu
godziny naprawia si™ i uszczelnia
przeciekajåcå instalacj™ rurowå.
Do zastosowañ nale¿å awaryjne
naprawy przecieków i wzmocnienia os¬abionych obszarów. Zestaw
obejmuje: r™kawice ochronne,
Loctite Metal Magic SteelTM Stick
oraz impregnowanå poliuretanem
ta‚m™ GRP (z tworzywa sztucznego wzmocnionego w¬óknem
szklanym) dost™pnå w wymiarach:
50 mm x 1,8 m lub 100 mm x 3,6 m.

Produkt Loctite 7214 jest
dwusk¬adnikowym podk¬adem
przeznaczonym do podwy¿szenia
adhezji antypo‚lizgowych nawierzchni Loctite Big FootTM, wylewanych na powierzchniach metalowych.

Wa¬ki zalecane do nanoszenia
nawierzchni Big Foot. Phenolic
Roller daje szorstkå powierzchni™
a Bristle Roller bardziej g¬adkie
wykoñczenie powierzchni.

■

Uwaga: Zestaw Pipe Repair Kit
jest przeznaczony do tymczasowych napraw i nie zaleca si™ go do
instalacji z materia¬ami niebezpiecznymi lub szkodliwymi.

Loctite 3902 zastosowany
do naprawy gumowej
ta‚my przenosnika.

Loctite 7217 Big FootTM
Water Based Primer/Sealer
Produkt Loctite 7217 jest
dwusk¬adnikowym podk¬adem na
bazie wody przeznaczonym do
podwy¿szenia adhezji przeciw‚lizgowych nawierzchni Loctite Big
FootTM wylewanych na powierzchniach z betonu, drewna, ceg¬y i
tym podobnych powierzchni porowatych.

Loctite Mixing Spatula
Szpatu¬a do mieszania wylewek
pod¬ogowych i fundamentowych
oraz innych podobnych produktów.

Asortyment

Tworzywa naprawcze
z domieszkå metali

Tworzywa
odporne na zu¿ycie

“rodki smarne

Wylewki pod¬ogowe
i fundamentowe

Produkty do napraw
doraΩnych
i akcesoria
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