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Nowe kleje do magnesów
i ¿ywice do wywa¿ania

Wysokiej klasy kleje strukturalne Loctite
oraz utwardzajåce si™ na poczekaniu
¿ywice do wywa¿ania to najnowsza
pomoc Loctite dla producentów silników
elektrycznych prådu sta¬ego. Przy‚pieszajå one i u¬atwiajå produkcj™, upraszczajå konstrukcj™ ferrytów i obudów
oraz przed¬u¿ajå ich ¿ywotno‚ç.
Eliminujå one tradycyjne mechaniczne
metody mocowania redukujåc zwiåzane
z tym koszty, wag™ oraz ha¬as silników.

Stosuj produkty Loctite do szybkiego
wywa¿ania wirników silników i wentylatorów.
Te bardzo g™ste ¿ywice o zró¿nicowanym
stopniu lepko‚ci oszcz™dzajå czas pracy
i pozwalajå uniknåç os¬abiajåcego
konstrukcj™ tradycyjnego wiercenia
i przycinania. Så one szczególnie
przydatne w bardzo szybkiej produkcji
masowej.
Produkty Loctite utwardzajå si™ na
¿yczenie w ciågu kilku sekund w kontakcie z bezpiecznym silnym ‚wiat¬em.

NANOSZENIE AUTOMATYCZNE
Równolegle z rozwojem tych wyszukanych klejów i ¿ywic Loctite opracowa¬ tak¿e specjalny sprz™t dozujåcy do ich nanoszenia. Mo¿na go zintegrowaç z ju¿ istniejåcå lub planowanå liniå monta¿owå, u¿ywaç jako niezale¿ne urzådzenie wolnostojåce lub stosowaç do r™cznego nanoszenia.
Idealny system dajåcy si™ dostosowaç do indywidualnych potrzeb wymaga analizy metod produkcyjnych. Naukowcy i technicy Loctite dysponujåcy ekspertyzå produktu i wyposa¿enia, projektem prototypowym,
testami i ocenå s¬u¿å konsultacjå i asystå na miejscu.

Produkty

Utwardzana ‚wiat¬em UV
¿ywica Loctite do wywa¿ania
tworników

Utwardzana ‚wiat¬em UV ¿ywica
Loctite do wywa¿ania wirników
wentylatora

■ Wysoki stopieñ g™sto‚ci
■ Szybkie utwardzanie ‚wiat¬em UV
■ Doskona¬a wytrzyma¬o‚ç

■ Do wszystkich materia¬ów elementów silnika
■ Wybór lepko‚ci odpowiedniej do danej
produkcji
■ Dost™pne dodatkowe systemy utwardzania

■ Wysoka odporno‚ç na temperatur™

■ Doskona¬a odporno‚ç na ‚rodowisko

Mocny dwusk¬adnikowy
klej strukturalny Loctite
■ Doskona¬a zdolno‚ç wype¬niania szczelin
■ Doskona¬a odporno‚ç na temperatur™
■ Wyjåtkowa odporno‚ç na wilgoç
■ Wysoka wytrzyma¬o‚ç na
oddzieranie i uderzenia
■ S¬aby zapach, nie zawiera MMA.
(metakrylanu metylu)

Klej strukturalny Loctite
utwardzany aktywatorem
■ }atwe dozowanie - r™czne lub
automatyczne
■ Niezwykle krótki czas ustalania
■ Wysoka wytrzyma¬o‚ç i odporno‚ç
■ Doskona¬a odporno‚ç na
‚rodowisko
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Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaç w lokalnym o‚rodku obs¬ugi technicznej Loctite.

