Συναρμολόγηση
Ασφαλιστικά Βιδών

Loctite 271,
Αναεροβικό Ασφαλιστικό
Υψηλού Βαθμού Συγκράτησης
Ασφαλιστικό για βίδες, παξιμάδια,
σπειρώ ματα μέχρι Μ20,
που απαιτούν μόνιμη συγκρά τηση.
Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα μεταλλικά
σπειρώματα
Προστατεύει από τη διάβρωση
Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει
με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (300°C)
Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για
εφαρμογές όπου δεν απαιτείται μελλοντική
αποσυναρμολόγηση όπως: μπουλόνια μουαγιέ
ανεμιστήρα, μοχλοβραχιόνων, αμορτισέρ,
στροφαλοφόρου άξονα, μπουλόνια ή κοχλίες
μπλοκ κυλίνδρων, κοχλίες πολλαπλών, κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι
Μπουκάλι
Μπουκάλι

Loctite 222,
Αναεροβικό Ασφαλιστικό
Χαμηλού Βαθμού Συγκράτησης
Προστατεύει τις βίδες και τα παξιμάδια από τυχόν
ξελασκάρισμα εξ αιτίας κρούσεων και
κραδασμών αλλά και από τη διάβρωση.
Ασφαλίζει και στεγανοποιεί
όλα τα μεταλλικά σπειρώματα έως Μ36
Εύκολη αποσυναρμολόγηση.
Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για
εξαρτήματα που απαιτούν συχνή
αποσυναρμολόγηση πχ. βίδες φαναριών
(ρεγουλατόροι), βίδες σε καρμπυρατέρ,
βίδες αμαξώματος κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι

Ποσότητα
10 ml

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427235

Loctite 242,
Αναεροβικό Ασφαλιστικό
Μεσαίου Βαθμού Συγκράτησης

•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι
Μπουκάλι
Μπουκάλι

Ποσότητα
5 ml
24 ml
50 ml

Tεμ./κιβ.
24
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427243
1427250
1427246

Tεμ./κιβ.
24
12
10

Κωδ. Παραγγελίας
1427259
1427260
1427485

Loctite 277,
Αναεροβικό Ασφαλιστικό
για Σπειρώματα με Διάμετρο
πάνω από 25mm
Ασφαλιστικό υψηλού βαθμού συγκράτησης
για σπειρώ ματα μεγάλης διαμέτρ ου.
Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα τα μεταλλικά
σπειρώματα κατά των κραδασμών (βίδες,
μπουλόνια κλπ.) και προστατεύει από
τη διάβρωση.
Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει
με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (+300°C)
Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για
εφαρμογές όπου δεν απαιτείται μελλοντική
αποσυναρμολόγηση όπως: μπουλόνια μουαγιέ,
μπουλόνια αμορτισέρ, μπουλόνια ή κοχλίες
μπλοκ κυλίνδρων, κοχλίες πολλαπλών,
μπουλόνια παντός τύπου κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C

•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι

Προστατεύει τις βίδες και τα παξιμάδια
από τυχόν ξελασκάρισμα εξ αιτίας
κρούσεων και κραδασμών αλλά
και από τη διάβρωση.
Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλα
τα μεταλλικά σπειρώματα έως Μ36.
Εύκολη αποσυναρμολόγηση.
Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
Τυπικές Εφαρμογές: Κατάλληλο για
εξαρτήματα που ενδέχεται να
αποσυναρμολογηθούν για λόγους συντήρησης,
όπως μπουλόνια εντατήρων ιμάντων, μίζας,
κάρτερ λαδιού, καπάκια και τάπες κυψελών κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C

Ποσότητα
5 ml
24 ml
50 ml

Ποσότητα
50 ml

Tεμ./κιβ.
10

Κωδ. Παραγγελίας
1427275

Loctite 290,
Αναεροβικό Ασφαλιστικό
Διεισδυτικού Τύπου
Διεισδυτικό ασφαλιστικό μεσαίου βαθμού
συγκράτησης , για ήδη συναρ μολογημένες
βίδες. Προστατεύει τα σπειρώμα τα από
τη διάβρωση και το ξελασκάρισμα.
Ασφαλίζει και στεγανοποιεί όλους
τους μεταλλικούς συνδέσμους ακόμα
και ανοξείδωτους.
Εύκολη αποσυναρμολόγηση –
δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία
Τυπικές Εφαρμογές: Μπουλόνια μίζας,
μπουλόνια κάρτερ λαδιού, ρεγουλατόροι,
βίδες καρμπυρατέρ κλπ. και γενικότερα
εξαρτήματα όπου το ξεμοντάρισμα δεν είναι εφικτό.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C

•

•

Συσκευασία
Μπουκάλι

Ποσότητα
36 ml

Tεμ./κιβ.
6

Κωδ. Παραγγελίας
1427277

Συναρμολόγηση
Συγκρατητικά Ρουλεμάν
& Στεγανοποιητικά Σπειρωμάτων

Loctite 648,
Αναεροβικό Συγκρατητικό
για Κυλινδρικά Εξαρτήματα
Το Loctite 648 είναι μια κόλλα μονταρίσματος
κυλινδρικών εξαρτημάτων υψηλής αντοχής
και υψηλής θερμοκρασίας.
Προστατεύει από φθορά, τριβή, διάβρωση
και μπλοκάρισμα.
Συγκρατεί ρουλεμάν, άξονες, ροδέλες,
δακτυλίους, χιτώνια και τριβείς.
Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει
με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (300°C).
Τυπικές Εφαρμογές: Συγκράτηση κάθε
είδους κυλινδρικών εξαρτημάτων,
χρησιμοποιείται κυρίως όπου απαιτείται
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως
ρουλεμάν μέσα σε περιβλήματα, χιτώνια
κυλίνδρων σε μπλοκ κυλίνδρων, καπάκια
κυψελών κινητήρα, γρανάζια σε άξονες κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +175°C.

•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι
Μπουκάλι
Μπουκάλι

Ποσότητα
5 ml
24 ml
50 ml

Tεμ./κιβ.
24
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427300
1427301
1427302

Loctite 660 - Quick Metal,
Αναεροβικό Συγκρατητικό για
Φθαρμένα Κυλινδρικά Εξαρτήματα
Συγκρατεί φθαρμένα ή κατεστραμμένα
κυλινδρικά μεταλλικά εξαρτήματα και
τα προστατεύει από τη διάβρωση.
Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση φθαρμένων
ρουλεμάν, τριβέων, ροδελών και σφηνών.
Καλύπτει μεγάλα διάκενα (έως 0,5mm).
Τυπικές Εφαρμογές: Παρέχει μια εύκολη, οικονομική
και μόνιμη λύση για την ανάκτηση της λειτουργικότητας
φθαρμένων αξόνων και περιβλημάτων, την επισκευή
χαλασμένων σφηνόδρομων και την επαναχρησιμοποίηση
φθαρμένων συνδέσμων.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Μπουκάλι

Ποσότητα
6ml
50 ml

Tεμ./κιβ.
6
10

Κωδ. Παραγγελίας
1427306
1427308

Loctite 545, Aναεροβικό
Στεγανοποιητικό για
Σπειρώματα Ακριβείας
Παρέχει αεροστεγή και υδατοστεγή
στεγανοποίηση σε συστήματα
πεπιεσμένου αέρα και σε υδραυλικά
κυκλώματα λαδιού, όπου εμφανίζονται
τα σπειρώματα ακριβείας.
Προστατεύει τα σπειρώματα από τυχόν
διάβρωση, φθορά, τριβή και μπλοκάρισμα.
Εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς και χημικά
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι

Ποσότητα
50ml

Tεμ./κιβ.
10

Κωδ. Παραγγελίας
1427323

Loctite 572, Aναεροβικό Στεγανοποιητικό,
΄΄Υγρό Τεφλόν*΄΄
Παρέχει αεροστεγή και υδατοστεγή
στεγανοποίηση σε συστήματα σωληνώσεων
και παράλληλα προστατεύει από τυχόν
διάβρωση, φθορά, τριβή και μπλοκάρισμα.
Εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς και χημικά.
Αργής σκλήρυνσης (πλήρης πολυμερισμός 72h).
Τυπικές Εφαρμογές: Για στεγανοποίηση σε τάπες,
πώματα και διακόπτες, για ρακόρ σωληνώσεων
σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα καθώς
και όλα τα εξαρτήματα που υπάρχουν σε ένα όχημα.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•

Συσκευασία
Μπουκάλι

Ποσότητα
50ml

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427332

*Teflon: κατατεθειμένη μάρκα της DuPont de Nemours Co Inc.

Συναρμολόγηση
Άκαμπτες Φλάντζες (αναεροβικές)

Loctite 510, Αναεροβική Φλάντζα
Υψηλής Θερμοκρασίας
Φλάντζα υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα
κατάλληλη για εφαρμογές όπου απαιτείται
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χημικά.
Καλύπτει διάκενα έως και 0,25mm.
•
Χρώμα: Ροζ.
Τυπικές Εφαρμογές: Για άκαμπτες συνδέσεις
όπως καπάκια κιβωτίων διαφορικού, καπάκια
κινητήρων, λεκάνες αποστράγγισης λαδιού.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +200°C.
Συσκευασία
Σωληνάριο

Ποσότητα
50ml

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427313

Loctite 573, Αναεροβική Φλάντζα
Αργής Σκλήρυνσης
Γενική χρήσης προϊόν, αργής σκλήρυνσης.
Ανθεκτικό σε κρούσεις, κραδασμούς.
Καλύπτει διάκενα έως 0,1mm
Χρώμα: Πράσινο.
Μέτριας αντοχής, για εύκολο ξεμοντάρισμα.
Τυπικές Εφαρμογές: H τυπική εφαρμογή
του προϊόντος είναι η στεγανοποίηση άκαμπτων
συνδέσεων σε περιβλήματα κιβωτίων ταχυτήτων,
καπάκια κιβωτίων διαφορικού, καπάκια ρουλεμάν,
κιβώτια κινητήρων.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο

Ποσότητα
50ml

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427335

Loctite 518, Αναεροβική Φλάντζα
Υψηλής Ελαστικότητας
Κατάλληλο για σημεία όπου αναμένεται
κάποια κίνηση της φλάντζας
και απαιτείται μέγιστη ελαστικότητα
και ευκαμψία.
Χρώμα: Κόκκινο.
Ιδανικό για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες,
κυρίως για αλουμίνιο.
Φόρμουλα σε μορφή gel, επιτρέπει
τη συναρμολόγηση και σε κάθετες επιφάνειες.
Τυπικές Εφαρμογές: Η τυπική εφαρμογή
του προϊόντος είναι στις λεκάνες αποστράγγισης
λαδιού από αλουμίνιο, στις φλάντζες αντλιών
νερού, στα καπάκια κινητήρων.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•
•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο

Ποσότητα
50ml

Tεμ./κιβ.
6

Κωδ. Παραγγελίας
1427318

Loctite 5203, Αναεροβική Φλαντζόκολλα,
Χαμηλού Βαθμού Συγκράτησης
Φλαντζόκολλα χαμηλού βαθμού συγκράτησης
για εύκολη αποσυναρμολόγηση, αφαιρείται
εύκολα σαν φιλμ. Γρήγορης σκλήρυνσης,
καλύπτει μικρά διάκενα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για την ενίσχυση και
την επισκευή παραδοσιακών μεταλλικών
φλαντζών, ώστε να βελτιώσει τη
στεγανοποίηση που παρέχουν.
Χρώμα: Κόκκινο.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +150°C.

•

Συσκευασία
Σύριγγα

Ποσότητα
50ml

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
505234

Συναρμολόγηση
Εύκαμπτες Φλάντζες (σιλικονούχες)

Loctite 5699, Γκρι Ανθεκτική
σε Υψηλές Πιέσεις και
Υγρά Ψυγείου

Loctite 598,
Μαύρη Υψηλής Ελαστικότητας,
με Εξαιρετική Αντοχή σε Λάδια
Οξιμική σιλικονούχα φλάντζα,
μη-διαβρωτική.
•
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+200°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
•
Δεν ''αποπροσανατολίζει'' τους αισθητήρες
οξυγόνου ''λ''
Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων,
κάρτερ λαδιού και βαλβολίνης, αντλίες νερού,
καπάκια χρονισμού, καπάκια διαφορικού κλπ.
Έχει αποσπάσει τις εξής εγκρίσεις:
GM:
12345739, 1052917
Ford:
D6AZ-19562-B
Fiat:
9.55720/B

Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Black.
Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
70 ml
300 ml

Tεμ./κιβ.
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427105
1427454

Loctite 5920, Xαλκόχρωμη
Υψηλής Θερμοκρασίας
Άοσμη, οξιμική σιλικονούχα φλάντζα,
μη-διαβρωτική για εφαρμογές που απαιτούν
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+315°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +350°C.
Άριστη αντοχή σε λάδια.
Δεν ''αποπροσανατολίζει'' τους αισθητήρες
οξυγόνου ''λ''
Τυπικές Εφαρμογές: Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στα σημεία που απαιτείται
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και κάποιος
βαθμός ελαστικότητας, όπως σε πολλαπλές
εξαγωγής, αντλίες λαδιού, καπάκια χρονισμού κλπ.
Έχει αποσπάσει τις εξής εγκρίσεις:
GM:
12345739, 1052917
Ford:
D6AZ-19562-B
Fiat:
9.55720/B
Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Copper.

•

•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
70 ml
300 ml

Tεμ./κιβ.
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427125
1427457

Άοσμη, Οξιμική, μη διαβρωτική, ημιελαστική
σιλικονούχα φλάντζα με εξαιρετική αντοχή
σε λάδια κινητήρα, βαλβολίνες και ψυκτικά
υγρά, ιδανική για Ιαπωνικούς κινητήρες.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+200°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
Δεν ''αποπροσανατολίζει'' τους αισθητήρες
οξυγόνου ”λ"
Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων,
κάρτερ λαδιού, καπάκια χρονισμού,
αντλίες νερού, περιβλήματα θερμοστατών, κλπ.
Έχει αποσπάσει τις εξής εγκρίσεις:
Toyota: 00295-00102, 00295-01281,
00295-01208
Toyota GB:
00001-01001, 00001-01002,
Nissan:
999MP-A7007
Honda:
08718-55000040E,
HC2963817, 0095z-P0A
Mitsubishi:
MD997740, MD99110
Hyundai: 4C116-21000
Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Grey.

•

•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
70 ml
300 ml

Tεμ./κιβ.
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427106
1427455

Loctite 587, Μπλε
Υψηλής Αντοχής σε Λάδια
Άοσμη, οξιμική, μη διαβρωτική,
ελαστική σιλικονούχα φλάντζα με
εξαιρετική αντοχή σε λάδια κινητήρα,
βαλβολίνες και ψυκτικά υγρά.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+200°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
Δεν ''αποπροσανατολίζει'' τους αισθητήρες
οξυγόνου ”λ".
Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων,
κάρτερ λαδιού, καπάκια χρονισμού,
αντλίες νερού, περιβλήματα θερμοστατών, κλπ.

•

•
•

Γνωστή στους επισκευαστές οχημάτων ως Ultra Blue.
Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
70 ml
300 ml

Ultra Black, Ultra Copper, Ultra Grey και Ultra Blue είναι κατατεθειμένες μάρκες της Permatex Inc.

Tεμ./κιβ.
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427673
1427452

Συναρμολόγηση
Εύκαμπτες Φλάντζες (σιλικονούχες)

Loctite 596, Κόκκινη Στεγανοποιητική
Σιλικόνη Υψηλής Θερμοκρασίας
Ακετοξική σιλικονούχα φλάντζα
ειδικά σχεδιασμένη για ελαστικές/
εύκαμπτες συνδέσεις.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+315°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +350°C.
Ανθεκτική στα περισσότερα χημικά,
διαλυτικά και λάδια.
Υψηλής ελαστικότητας.
Τυπικές Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένη
για κάθε τύπο φλάντζας κινητήρα, όπως
καπάκια βαλβίδων, καπάκια χρονισμού, καπάκια
διαφορικού, αντλίες νερού, αντλίες λαδιού κλπ.

•

•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Loctite 5900, Μαύρη
Στιγμιαίας Στεγανοποίησης
Άοσμη Οξιμική Σιλικονούχα Φλάντζα μη
διαβρωτική. Έχει εξαιρετική αντοχή στα
λάδια αυτοκινήτων και η ειδική σύνθεσή της
σας επιτρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο
με ασφάλεια αμέσως μετά την εφαρμογή
του προϊόντος. Στεγανοποιεί στη στιγμή
και δημιουργεί αξιόπιστες και ανθεκτικές
στο χρόνο φλάντζες.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+200°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες οξυγόνου "λ".
Εξαιρετική αντοχή στα διάφορα υγρά του αυτοκινήτου
Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων, κάρτερ λαδιού,
περιβλήματα θερμοστατών, αντλίες νερού και λαδιού, λεκάνες
αποστράγγισης βαλβολίνης, κιβώτια ταχυτήτων κλπ.
Έχει αποσπάσει εγκρίσεις από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές αυτοκινήτων: Daewoo, Fiat, Ford, Opel(GM),
LandRover, Hyundai, Peugeot, Mercedes κλπ.

•

•
•

Συσκευασία
Σύριγγα
Πεπ. δοχείο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
50 ml
200 ml
300 ml

Tεμ./κιβ.
12
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427511
1427473
1427456

Άοσμη Οξιμική Σιλικονούχα Φλάντζα
μη διαβρωτική, με εξαιρετική αντοχή
στα λάδια των αυτοκινήτων.
Ιδανική για μη άκαμπτες συνδέσεις.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+200°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +260°C.
Δεν "αποπροσανατολίζει" τους αισθητήρες
οξυγόνου "λ".
Εξαιρετική αντοχή στα διάφορα υγρά
του αυτοκινήτου.
Τυπικές Εφαρμογές: Καπάκια βαλβίδων,
κάρτερ λαδιού, περιβλήματα θερμοστατών,
αντλίες νερού και λαδιού, λεκάνες αποστράγγισης
βαλβολίνης, κιβώτια ταχυτήτων κλπ.
Έχει αποσπάσει εγκρίσεις από Daewoo, Ford, Opel(GM),
SAAB κλπ.

•

•
•

Ποσότητα
50 ml
300 ml

Tεμ./κιβ.
12
12

Tεμ./κιβ.
12
10

Κωδ. Παραγγελίας
1427435
1427447

Loctite 209125, Νο.6
Στεγανοποιητική Σιλικόνη RTV BLUE (μπλε)
Μόνιμα ελαστικό, στεγανοποιητικό
σιλικονούχο καουτσούκ για φλάντζες
κάθε μεγέθους και σχήματος. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνητο
για τη δημιουργία ή την επένδυση/
ενίσχυση φλαντζών.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -60°C
μέχρι +250°C.
Εύκολη εφαρμογή στεγανοποιεί σε λίγα
μόνο λεπτά
Ανθεκτικό στα περισσότερα χημικά, σε υγρά
μετάδοσης κίνησης, νερό, ψυκτικά και λάδια.
Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις.
Τυπικές Εφαρμογές: Ειδικά σχεδιασμένη για κάθε τύπο
φλάντζας κινητήρα (diesel ή βενζίνης) όπως καπάκια
χρονισμού, καπάκια διαφορικού, αντλίες νερού,
κάρτερ λαδιού κλπ.

•
•
•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
85gr
315 ml

Tεμ./κιβ.
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427679
1427449

Μαύρη Σιλικονούχα Φλάντζα-RTV BLACK

Loctite 5910, Μαύρη
Λεπτόρρευστη έκδοση της 5900

Συσκευασία
Σύριγγα
Φυσίγγιο

Ποσότητα
103gr
310 ml

Κωδ. Παραγγελίας
1427512
505239

Ακετοξική σιλικονούχα φλάντζα ειδικά
σχεδιασμένη για ελαστικές/εύκαμπτες συνδέσεις,
με άριστη συγκολλητική ικανότητα σε επιφάνειες
από μέταλλο, στα περισσότερα πλαστικά,
σε βαμμένες επιφάνειες κλπ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: Αντέχει έως
+200°C σε συνεχή λειτουργία, και για
σύντομη έκθεση μέχρι +250°C.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
ή την ενίσχυση/επένδυση φλαντζών.
Ανθεκτική στα περισσότερα χημικά,
διαλυτικά και λάδια.
Υψηλής ελαστικότητας.
Τυπικές Εφαρμογές: Για κάθε τύπο φλάντζας κινητήρων
υψηλής απόδοσης, όπως καπάκια βαλβίδων, καπάκια
χρονισμού, καπάκια διαφορικού, αντλίες νερού,
αντλίες λαδιού κλπ.

•

•
•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο

Ποσότητα
95gr

Tεμ./κιβ.
24

Κωδ. Παραγγελίας
1427436

Συναρμολόγηση
Στεγανοποιητικά (άλλα)

Φλαντζόκολλα Diesel 300

Loctite 396001,
Φλαντζόκολλα Ελαστική Νο.1

Φλαντζόκολλα άκαμπτη, σε μορφή πάστας,
που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της
απόδοσης και την επισκευή
προκατασκευασμένων φλαντζών.
Στεγνώνει γρήγορα.
Άκαμπτη.
Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +200°C.
Τυπικές Εφαρμογές: Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη
στεγανοποίηση και την επισκευή προκατασκευασμένων
φλαντζών από φελλό, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ.

•
•
•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Σωληνάριο
Σωληνάριο

Ποσότητα
42gr
85gr
311gr

Tεμ./κιβ.
12
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427487
1427107
1427108

Loctite 396002,
Φλαντζόκολλα Ελαστική Νο.2
Φλαντζόκολλα ημι-εύκαμπτη, σε μορφή πάστας.
Στεγνώνει αργά και σχηματίζει μόνιμα ελαστικό,
μη σκληρυνόμενο φιλμ. Κατάλληλη για
μη άκαμπτες και/ή δονούμενες
συναρμολογήσεις και για εξαρτήματα
που απαιτούν αποσυναρμολόγηση.
Ανθεκτική σε βενζίνη, κεροζίνη, λιπαντικά, ζεστό και κρύο
νερό, αντιψυκτικά υγρά, αλκαλικά και αραιά όξινα διαλύματα.
Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +200°C.
Τυπικές εφαρμογές: Ιδανική για κάθε τύπου κινητήρα. Είναι
ειδικά σχεδιασμένη για τη βελτίωση της στεγανοποιητικής
ικανότητας προκατασκευασμένων φλαντζών από φελλό, χαρτί,
μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ.

•
•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Σωληνάριο
Σωληνάριο

Ποσότητα
42gr
85gr
311gr

Tεμ./κιβ.
12
12
124

Κωδ. Παραγγελίας
1427486
1427109
1427110

Φλαντζόκολλα ημι-ελαστική, σε υγρή μορφή,
απλώνεται με πινέλο. Στεγνώνει αργά.
Κατάλληλη για άκαμπτες και εύκαμπτες συναρμολογήσεις.
Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +220°C.
Τυπικές εφαρμογές: Είναι ειδικά σχεδιασμένη
για τη βελτίωση της στεγανοποιητικής ικανότητας
προκατασκευασμένων φλαντζών από φελλό,
μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ,
σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης
όπως οι κινητήρες diesel, τελικές μεταδόσεις,
κιβώτια ταχυτήτων, αντλίες ή συμπιεστές.

•
•

Συσκευασία
Δοχείο

Ποσότητα
475gr

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427114

Φλαντζόκολλα Υψηλών Θερμοκρασιών
Φλαντζόκολλα ελαστική, σε μορφή πάστας,
χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υψηλής
θερμοκρασίας για τη ενίσχυση της απόδοσης
και την επισκευή προκατασκευασμένων
φλαντζών. Κατάλληλη για μη-άκαμπτες
και/ή δονούμενες συναρμολογήσεις.
Στεγνώνει αργά.
Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες:
από -55°C έως +220°C
Τυπικές εφαρμογές: Για φλάντζες από φελλό,
μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ,
που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλών
θερμοκρασιών (πχ. πολλαπλές εξαγωγής).

•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο

Ποσότητα
200 ml

Tεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427134

Κιτ Ο-Ring
Πρόκειται για ένα σετ που επιτρέπει την επι-τόπου
δημιουργία λαστιχένιων δακτυλίων ''O-Ring'' κάθε
διαμέτρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
Η συγκόλληση είναι τόσο ισχυρή όσο το ίδιο το λάστιχο.
Εύκολη κατασκευή δακτυλίων ''Ο-Rings'',
έτοιμα να χρησιμοποιηθούν μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα
Το κιτ περιλαμβάνει: 5 διαφορετικών
διαμέτρων κορδόνια νιτριλικού καουτσούκ,
μπουκαλάκι 10gr με κυανοακρυλική
κόλλα 406, κοπίδι ασφαλείας, εξάρτημα
εφαρμογής (καλύμπρα) καθώς και οδηγίες
χρήσης σε ένα βολικό βαλιτσάκι.

•

Loctite 396003,
Φλαντζόκολλα Ελαστική Νο.3

Φλαντζόκολλα ελαστική, σε υγρή μορφή,
απλώνεται με πινέλο, χρησιμοποιείται για
την ενίσχυση της απόδοσης ή την επισκευή
προκατασκευασμένων φλαντζών. Στεγνώνει
αργά, κατάλληλη για μη-άκαμπτες και/ή
δονούμενες συναρμολογήσεις.
Υψηλής αντοχής σε συμπίεση.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -55°C έως +200°C.
Τυπικές εφαρμογές: Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη βελτίωση της στεγανοποιητικής ικανότητας προκατασκευασμένων
φλαντζών από φελλό, μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, κλπ.

•
•

Συσκευασία
Δοχείο
Δοχείο

Ποσότητα
117 ml
475gr

Tεμ./κιβ.
12
12

Κωδ. Παραγγελίας
505240
1427113

Συσκευασία
Κιτ σε βαλιτσάκι

Ποσότητα

Tεμ./κιβ.
1

Κωδ. Παραγγελίας
1427471

Συναρμολόγηση
Στεγανοποιητικά (άλλα)

Fluid Υψηλής Αντοχής, Υγρό, Σκληρυνόμενο
Στεγανοποιητικό που Εφαρμόζεται με Πινέλο.
Το Fluid είναι στεγανοποιητικό με καλή πρόσφυση σε
μέταλλα, φαινόλες, ελάσματα. Ειδικότερα το προϊόν είναι
κατάλληλο για στεγανοποίηση υδραυλικών συστημά των,
καρμπυρατέρ και αντλιών καυσίμω ν.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για συγκόλληση.
Θερμοκρασιακή αντοχή έω ς 120°C.
Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής,
νερό, αντιψυκτικά, καύσιμα.
Χημικός Τύπος: Συνθετική Ρητίνη.
Χρώμα: Έντονο μελί.
Καθαρισμός: Καθαριστικό & Διαλυτικό FL
της Teroson

•
•
•

Συσκευασία
Δοχείο

Atmosit, Χημική Φλάντζα
Στεγανοποιητικό για πλήρωση διακένων
με ελαστικότητα, μπορεί να αποκολληθεί σα φιλμ.
Το Atmosit χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση τραχέων
επιφανειών, φλαντζών με ανεπαρκή πίεση επαφής, και
για μεγάλες επιφάνειες που τείνουν να αποκολληθούν.
Το Atmosit ένα υψηλού ιξώδους στεγανοποιητικό
που εφαρμόζεται με πινέλο. Στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά
και σχηματίζει ένα ελαστικό φιλμ το οποίο μπορεί εύκολα
να απομακρυνθεί.
Κατάλληλο για επένδυση έτοιμων
μαλακών φλαντζών.
Θερμοκρασιακή αντοχή από -25°C
έως +120°C.
Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής,
νερό, αντιψυκτικά, αλκαλικά διαλύματα.
Χημικός Τύπος: Συνθετικό Καουτσούκ.
Χρώμα: Σκούρο γκρι.
Καθαρισμός: Απομακρύνεται σαν φιλμ.

•
•
•

Συσκευασία
Blister
Δοχείο
Δοχείο

Ποσότητα
75 ml
150 ml
350 ml

Τεμ/Κιβ
12
12
12

Το Atmosit-compact χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση
επιφανειών που δεν επιδέχονται έτοιμες φλάντζες.
Ειδικότερα για σημεία που απαιτούν ξεμοντάρισμα,
π.χ. καπάκια βαλβίδων, καπάκια θερμοστατών,
σωληνώσεις λαδιού.
Υψηλού ιξώδους πάστα.
Δε συρρικνώνεται.
Δεν στάζει.
Θερμοκρασιακή αντοχή από -40 °C
έως +220 °C.
Ανθεκτική σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής,
νερό, αντιψυκτικά.
Το Atmosit-compact είναι ένα αργής σκλήρυνσης υλικό.
Χημικός Τύπος: Σιλικόνη.
Χρώμα: Μαύρο.
Για καθαρισμό των προς στεγανοποίηση
επιφανειών χρησιμοποιείστε το Καθαριστικό
& Διαλυτικό FL της Teroson.

•
•
•
•
•

Συσκευασία
Σωληνάριο
Φυσίγγιο

Ποσότητα
75 ml
310 ml

Τεμ/Κιβ
10
12

Κωδικός Παραγγελίας
505194
505195

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
505196

Fluid-D, Πλαστική Στεγανοποιητική Φλάντζα
Το Fluid-D είναι κυρίως κατάλληλο για επένδυση
και ενίσχυση προκατασκευασμένων φλαντζών σε τραχιές
επιφάνειες.
Κατάλληλο για φλάντζες πάχους >20 mm.
Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή σπάτουλα.
Επιτρέπει εύκολη αποσυναρμολόγηση.
Τα επενδυμένα μέρη μπορούν να
συναρμολογηθούν είτε αμέσως είτε αργότερα.
Δε σκληραίνει, διατηρεί όλες τις πλαστικές
του ιδιότητες.
Θερμοκρασιακή αντοχή από -40°C
έως +120°C.
Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής,
νερό, αντιψυκτικά.
Χημικός Τύπος: Συνθετική Ρητίνη.
Χρώμα: Μπλε.
Καθαρισμός: Σκουπίστε με στεγνό πανί.

•
•
•
•
•
•
•

Κωδικός Παραγγελίας
505191
505192
505193

Atmosit-compact, Ψεκαζόμενη φλάντζα

Ποσότητα
150 ml

Συσκευασία
Σωληνάριο
Σωληνάριο

Ποσότητα
75 ml
200 ml

Τεμ/Κιβ
10
10

Κωδικός Παραγγελίας
505197
505198

Fluid-Plast
Μη Σκληρυνόμενη Φλάντζα-Στεγανοποιητικό
Επένδυση και ενίσχυση παραδοσιακών φλαντζών
σε τραχιές επιφάνειες.
Κατάλληλο για φλάντζες πάχους >20 mm.
Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή σπάτουλα.
Επιτρέπει εύκολη αποσυναρμολόγηση.
Τα επενδυμένα μέρη μπορούν να
συναρμολογηθούν είτε αμέσως είτε αργότερα.
Δε σκληραίνει, διατηρεί όλες τις πλαστικές του
ιδιότητες.
Θερμοκρασιακή αντοχή από -40°C
έως +120°C.
Ανθεκτικό σε ορυκτέλαια, λάδια μηχανής,
νερό, αντιψυκτικά.
Εφαρμογή από μικρό φυσίγγιο με κατάλληλη
μύτη για πλακέ κορδόνι.
Χημικός Τύπος: Συνθετική Ρητίνη.
Χρώμα: Μπλε.
Καθαρισμός: Σκουπίστε με στεγνό πανί.

•
•
•
•
•
•
•

Συσκευασία
Φυσίγγιο

Ποσότητα
80 ml

Τεμ/Κιβ
10

Κωδικός Παραγγελίας
505199

Καθαρισμός &
Προετοιμασία Επιφανειών

Loctite 7235,
Καθαριστικό Φρένων και Συμπλέκτη

Loctite 7063,
Καθαριστικό και Απολιπαντικό
Επιφανειών

Το Loctite 7063 είναι καθαριστικό με βάση
διαλύτη, καθαρίζει και απολιπαίνει επιφάνειες
όπου πρόκειται να εφαρμοστεί συγκολλητικό/
στεγανοποιητικό. Απομακρύνει λάδια, γράσα,
βρωμιά κλπ. περιορίζοντας τον κίνδυνο
επιμόλυνσης της επιφάνειας πράγμα που
μειώνει την συγκολλητική ικανότητα.
Μη διαβρωτικό προϊόν.
Δεν αφήνει κατάλοιπα.
Στεγνώνει αμέσως.

Καθαρίζει και απολιπαίνει γρήγορα
και προσεκτικά τα φρένα, το συμπλέκτη και
τα εξαρτήματα των κιβωτίων ταχυτήτων.
Αφαιρεί χωρίς να αφήνει κατάλοιπα: κόλλες,
στεγανοποιητικά, λιπαντικά από φλάντζες
κινητήρα, καρμπυρατέρ , κιβώτια ταχυτήτων,
ρακόρ κλπ.

•
•
•

Συσκευασία
Σπρέι
Σπρέι

Ποσότητα
150 ml
400 ml

Τεμ/Κιβ
12
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427568
1427627

Loctite 7200,
Καθαριστικό Σπρέι Φλαντζών

Αφρώδες προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για
την αφαίρεση και τον καθαρισμό κάθε τύπου
παραδοσιακής ή χημικής φλάντζας.
Επίσης αφαιρεί υπολείμματα από κόλλες,
στεγανοποιητικά, εναποθέσεις άνθρακα,
καμένα λάδια, μπογιές κλπ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες,
καρμπυρατέρ, αντλίες νερού και
καυσίμων κλπ.
Ισχυρή καθαριστική δράση δεν καταστρέφει τα εξαρτήματα.
Διαλύει χρώματα/ μπογιές.

•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427657

Loctite 7039,
Καθαριστικό Ηλεκτρικών Επαφών
Ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό, την αναγωγή
και την προστασία ηλεκτρικών επαφών κάθε
τύπου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων. Δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές
ιδιότητες των εξαρτημάτων. Απομακρύνει νερό
και υγρασία και σχηματίζει ένα υδροαπωθητικό
φιλμ. Δεν περιέχει σιλικόνη.
Τυπικές εφαρμογές: Κατάλληλο για ηλεκτρικές
ασφάλειες, πρίζες, βύσματα, συνδέσμους, ρελέ κλπ.
Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
505241

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
500 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427659

Loctite 7840,
Καθαριστικό Επιφανειών Natural Blue
Συμπυκνωμένο, βιοδιασπώμενο καθαριστικό και
απολιπαντικό (δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες)
για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών βιομηχανικού και
γενικού καθαρισμού. Ρυθμιζόμενη καθαριστική
δράση ανάλογα με την αναλογία διάλυσης
καθαριστικού / νερού (από 1:1 έως 1:128).
Καθαρίζει αμέσως βρωμιά, λάδι, γράσο,
κάπνα, κερί, πίσσα, ελαφρύ άνθρακα κλπ.
από κινητήρες, ρουλεμάν, οχήματα, αξεσουάρ
και εξαρτήματα κινητήρων. Κατάλληλο
επίσης για τον καθαρισμό των χώρων
συνεργείων και γκαράζ, συμπεριλαμβανομένων
των εργαλείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον – βιοδιασπώμενο.

•

Συσκευασία
Δοχείο σε σπρέι
Δοχείο
Δοχείο

Ποσότητα
750 ml
5L
20 L

Τεμ/Κιβ
12
4
1

Κωδικός Παραγγελίας
1427414
1427415
1427416

Καθαριστικό Καρμπυρατέρ
Ισχυρότατη φόρμουλα σε μορφή σπρέι
που καθαρίζει στη στιγμή καρμπυρατέρ
και τσοκ, χωρίς να αφήνει υπολείμματα,
εσωτερικά και εξωτερικά, είτε είναι
σε λειτουργία ο κινητήρας είτε το εξάρτημα
είναι ξεμονταρισμένο.
Δεν επηρεάζει τους αισθητήρες οξυγόνου ΄΄λ΄΄.
Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
505242

Λίπανση &
Επεξεργασία Επιφανειών

Loctite 8018,
Αντισκωριακό, Διεισδυτικό Λάδι
Είναι ένα διεισδυτικό αντισκωριακό διαφανές λάδι
σε μορφή σπρέι, το οποίο διεισδύει ανάμεσα
στα σκουριασμένα και διαβρωμένα εξαρτήματα
και απελευθερώνει τα μπλοκαρισμένα από
την σκουριά μέταλλα.
Δρα άμεσα.
Τα ξεμπλοκαρισμένα εξαρτήματα παραμένουν
λιπασμένα και προστατευμένα από τη διάβρωση.
Δεν επηρεάζει τις βαμμένες επιφάνειες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν λιπαντικό
και σαν αναστολέας σκουριάς.
Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFC)
οι οποίοι είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.

•
•
•
•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Τεμ/Κιβ
12

•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
506137

Καθαριστικό Σπρέι Μπαταρίας

Το Λιπαντικό Σπρέι 5 χρήσεων είναι ένα λιπαντικό
γενικής χρήσης το οποίο ξεμπλοκάρει, λιπαίνει,
καθαρίζει, εκτοπίζει την υγρασία και προστατεύει
από τη διάβρωση όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα.
Το προϊόν έχει την ιδιότητα να απομακρύνει
την υγρασία από τις ηλεκτρικές επαφές
και να αποτρέπει την περαιτέρω διείσδυση
της υγρασίας. Δεν περιέχει σιλικόνη.
Ποσότητα
400 ml

Ειδικό προϊόν για τη ενίσχυση της ελκτικής δύναμης
των ιμάντων και την πρόληψη της ολίσθησης των
ιμάντων λόγω θερμότητας, ψύχους, υγρασίας ή σκόνης.
Προστατεύει τον ιμάντα από φθορές.
Αποκαθιστά την απαραίτητη υγρασία για
την πρόληψη ρωγμών και πρόωρης φθοράς.
Αδιάβροχο - αποτελεσματικό ακόμα και
στις πιο υγρές συνθήκες.
Για όλους τους τύπους ιμάντων μετάδοσης κίνησης
σε αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και κινητήρες
θαλάσσης. Επίσης κατάλληλο για ιμάντες σε αγροτικές
μηχανές, μονάδες κλιματισμού, οικιακές συσκευές
και βιομηχανικούς ιμάντες μετάδοσης κίνησης.

Κωδικός Παραγγελίας
1427661

Loctite 8201 Λιπαντικό Σπρέι
Πολλαπλών Χρήσεων (5 ways)

Συσκευασία
Σπρέι

Loctite 8005,
Προστατευτικό Σπρέι Ιμάντων

Κωδικός Παραγγελίας
1427660

Σπρέι για τον τέλειο καθαρισμό των σημείων επαφής
της μπαταρίας που παρουσιάζουν άλατα και ίχνη
διάβρωσης με αποτέλεσμα να έχουμε διαρροή.
Αποκαθιστά την επαφή μεταξύ πόλου
και ακροδέκτη έτσι ώστε να αποκαθίσταται
η ικανοποιητική ροή του ρεύματος.
Ενεργεί σε 3 μόνο λεπτά
Χρησιμοποιείται στις μπαταρίες αυτοκινήτων,
σκαφών, τρακτέρ και αγροτικών, δομικών
μηχανημάτων και μοτοσικλετών.

•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
150 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427098

Λίπανση &
Επεξεργασία Επιφανειών

Solvo Rust,
Αντισκωριακό Teroson
Προστατεύει μεταλλικά εξαρτήματα
όπως βίδες, παξιμάδια, σπειρώματα και
συνδέσεις, από το μπλοκάρισμα και τη σκουριά.
Εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα.
Τα πρόσθετα που περιέχει παρέχουν
εξαιρετική λιπαντική δράση και
προσωρινή διαβρωτική προστασία.

•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
300 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427026

Loctite 7100,
Σπρέι Εντοπισμού Διαρροών
Το σπρέι εντοπισμού διαρροών είναι ένα προϊόν
που επιτρέπει την εύκολη ανίχνευση πιθανών
διαρροών σε πνευματικές εγκαταστάσεις
όπως σωληνώσεις, δεξαμενές, ρεζερβουάρ,
βαλβίδες, ρακόρ κλπ.
Ανιχνεύει και τις παραμικρές αέριες ή
πνευματικές διαρροές.
Δεν προσβάλλει τα μεταλλικά
εξαρτήματα των συστημάτων.
Περιέχει αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
Μη τοξικό, άφλεκτο.

•
•
•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Φιάλη για ψεκασμό MO
Για τον αποτελεσματικό ψεκασμό του MO
από μεγάλη συσκευασία.
Περιεκτικότητα 500 ml.

•

Συσκευασία
Φιάλη

Ποσότητα
Για 500 ml

Τεμ/Κιβ
20

Κωδικός Παραγγελίας
505201

Προστατευτικό 5-Χρήσεων
Teroson MO
Ψεκάζει σε οποιαδήποτε θέση.
Προϊόν πολλαπλών χρήσεων.
Προστατεύει εξαρτήματα
όπως βίδες, παξιμάδια
και συνδέσεις, από
το μπλοκάρισμα.
Σταματάει το τρίξιμο
σε κινούμενα εξαρτήματα.
Προστατεύει από τη διάβρωση.
Εκτοπίζει την υγρασία.
Καθαρίζει και προστατεύει μεταλλικές επιφάνειες.

•
•
•
•
•

Συσκευασία
Σπρέι
Δοχείο

Ποσότητα
400 ml
4.5 L

Τεμ/Κιβ
12
1

Κωδικός Παραγγελίας
1427025
505200

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427781

Λίπανση &
Επεξεργασία Επιφανειών

Λιπαντικό Σπρέι Σιλικόνης Teroson
Λιπαντικό γενικής χρήσης και προστατευτικό
κατά της διάβρωσης σε μορφή σπρέι.
Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και
τα ενοχλητικά τριξίματα που προκαλούνται
από την επιφανειακή τριβή.
Χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο για τη λίπανση των
μεταλλικών μερών των καθισμάτων, στις κινούμενες
οροφές κλπ. Διευκολύνει τη συναρμολόγηση
σωληνοειδών κατασκευών και προστατεύει
επιφάνειες από χρώμιο, αλουμίνιο, πλαστικό,
δέρμα και καουτσούκ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οικιακή χρήση σαν λιπαντικό για τους μηχανισμούς συρταριών
και κουρτινόξυλων, για τις κλειδαριές και τους μεντεσέδες
σε πόρτες και παράθυρα κλπ.
Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
300 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427024

Λευκό Γράσο Teroson
Λευκό σπρέι γράσου, που λιπαίνει και
προστατεύει από τη σκουριά εξαρτήματα
και μηχανισμούς όπως αλυσίδες, γρανάζια
και εργαλεία γενικότερα.
Υδροαπωθητικό.
Προστατεύει τα εξαρτήματα από τη φθορά.
Διαχρονική προστασία που επιμηκύνει
το χρόνο ζωής των λιπασμένων εξαρτημάτων.

•
•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
300 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
505202

Σπρέι Γράσου Teroson
Παχύρρευστο λιπαντικό που προστατεύει από
τη φθορά και τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται
σε αλυσίδες, γρανάζια, γάντζους, βίδες και
εργαλεία γενικότερα. Δημιουργεί στη στιγμή
ένα σταθερό, ανθεκτικό και διαχρονικό
λιπαντικό φιλμ.
Δεν περιέχει οξέα.
Διεισδύει ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα
σημεία, όπως μικρές εγκοπές και γωνίες.
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 160°C.
Δεν επηρεάζεται από κρύες συνθήκες.

•
•
•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
300 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427536

Λιπαντικό Κολλητικό Γράσο
PLASTILUBE Teroson
Ειδικό συγκολλητικό γράσο για εφαρμογές
όπου η διαρκής κίνηση σε συνδυασμό
με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας
"διώχνουν" τα κοινά γράσα.
Εξαιρετική πρόσφυση
σε μεταλλικές επιφάνειες.
Σαν ξηρό φιλμ αντέχει μέχρι 1000°C.
Συσκευασία
Σωληνάριο
Σπρέι

Ποσότητα
75 ml
300 ml

Τεμ/Κιβ
12
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427015
505203

Loctite 8151, Αντιμπλοκαριστική Πάστα
Αλουμινίου σε Σπρέι (Anti-seize)
Λιπαντικό και προστατευτικό σπρέι αλουμινίου,
με μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Προλαμβάνει τη διάβρωση και το μπλοκάρισμα
μεταλλικών εξαρτημάτων.
Ανθεκτικό στο νερό και σε διαβρωτικές
χημικές ουσίες.
Διατηρεί τις λιπαντικές ικανότητες
σε θερμοκρασίες μέχρι και +900°C.
Ιδανικό για στατικούς μηχανισμούς και όπου
αλλού υπάρχουν και εμφανίζονται κινήσεις μικρής
εκτάσεως (παξιμάδια, μπουλόνια, κοχλίες και εξαρτήματα
με σπείρωμα). Ιδανικό για μηχανισμούς που λειτουργούν
σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών όπως εξατμίσεις,
μπουλόνια πολλαπλών εξαγωγής και σωλήνες εξάτμισης.

•
•

Συσκευασία
Σπρέι
Σπρέι

Ποσότητα
150 ml
400 ml

Τεμ/Κιβ
12
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427570
1427376

Λίπανση &
Επεξεργασία Επιφανειών

Αντιθορυβικό Σπρέι Φρένων

Σπρέι Γράσου Μπαταρίας

Πρόκειται για ένα μπλε υγρό σε σπρέι,
ειδικά σχεδιασμένο για την εξαφάνιση
του ενοχλητικού "σφυρίγματος"
του δισκόφρενου, φαινόμενο που οφείλεται
στους κραδασμούς που προκαλούνται
από τις δυνάμεις τριβής στο σύστημα φρένων.
Προστατεύει από τη διάβρωση.
Ανθεκτικό στη βενζίνη, στο diesel,
στο νερό, στην αιθυλενογλυκόλη, στα γράσα
και στα υγρά φρένων.

Είναι ένα προϊόν σε μορφή σπρέι με βάση
ορυκτέλαια, ειδικά σχεδιασμένο για
την προστασία των πόλων και
των συνδέσεων της μπαταρίας.
Προστατεύει τις επαφές από το νερό,
το αλάτι, τη βρωμιά και τα οξέα.
Αφήνει μια προστατευτική επίστρωση
μακράς διαρκείας.
Συμβατό με όλα τα μέταλλα, με βαμμένες
και πλαστικές επιφάνειες.

•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
257gr

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
506136

Σπρέι Γράσου με MOS 2

Γράσο γενικής χρήσης, μεταλλικής σύνθεσης
το οποίο λιπαίνει και προστατεύει κινούμενα
μέρη που εκτίθενται σε συνθήκες υψηλών
φορτίων. Περιέχει MOS2 (θειούχο μολυβδαίνιο)
ως στερεό λιπαντικό, το οποίο παρέχει
πρόσθετη λιπαντική δράση σε
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης
ή υπερφόρτωσης.
Τυπικές εφαρμογές: Ρουλεμάν, τριβείς, μεταφορικοί
κύλινδροι, συνδέσεις, γρανάζια κλπ.
Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
200 ml

Τεμ/Κιβ
24

•
•
•

Κωδικός Παραγγελίας
1427396

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
150ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427099

Loctite 8021,
Λιπαντικό Σπρέι Σιλικόνης
Λιπαντικό γενικής χρήσης και προστατευτικό
κατά της διάβρωσης σε μορφή σπρέι.
Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και
τα ενοχλητικά τριξίματα που προκαλούνται
από την επιφανειακή τριβή.
Δεν επηρεάζει βαμμένες ή πλαστικές επιφάνειες.
Προϊόν υδροαπωθητικό, δεν ξηραίνεται ούτε
φεύγει με το πλύσιμο.
Κατάλληλο για εξαρτήματα που λειτουργούν σε
συνθήκες χαμηλών φορτίων, όπως μεντεσέδες
πόρτας, καπάκια κιβωτίων, κλειδαριές, ράγες
ολίσθησης καθισμάτων, μαξιλαράκια κεφαλής
καθισμάτων αυτοκινήτων, ηλιοροφές κλπ.
Προστατεύει επιφάνειες από λάστιχο, από τη γήρανση.

•
•

Συσκευασία
Σπρέι

Ποσότητα
400 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427653

Λίπανση &
Επεξεργασία Επιφανειών

Loctite 8104,
Γράσο Σιλικόνης
Το ισχυρότερο γράσο από όλες τις κατηγορίες
λιπαντικών. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό
και εγγυάται την καλύτερη λίπανση
σε όλες τις συνθήκες εργασίας.
Η περιεκτικότητά του σε σιλικόνη το κάνει
ανθεκτικό σε κρούσεις και κραδασμούς.
Ιδανικό για O-Rings.
Συσκευασία
Σωληνάριο
Δοχείο

Ποσότητα
75 ml
1L

Τεμ/Κιβ
12
6

Κωδικός Παραγγελίας
1427372
1427373

Σπρέι Γράσου Αλυσίδας

Loctite 8102,
Γράσο Υψηλής Θερμοκρασίας
Ισχυρό γράσο βιομηχανικού βαθμού για
διαχρονική λίπανση και αντοχή σε θερμοκρασίες
από -30°C έως και +200°C.
Χρησιμοποιείται κυρίως σε δομικά μηχανήματα
όπου απαιτείται αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.
Συσκευασία
Φυσίγγιο

Ποσότητα
400 gr

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427369

Γράσο με ειδική φόρμουλα MoS2 (διθειούχο
μολυβδαίνιο) για αντοχή σε ισχυρές
καταπονήσεις και υψηλά φορτία ( γρανάζια,
ρουλεμάν, άξονες, οδηγούς ιμάντων
μεταφοράς κλπ).
Ποσότητα
400 gr

Τεμ/Κιβ
12

•
•

•

Συσκευασία
Σπρέι

Loctite 8103,
Γράσο γενικής χρήσης με MoS2

Συσκευασία
Φυσίγγιο

Διαφανές γράσο με μεγάλη συγκολλητική
ικανότητα, ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση
ανοιχτών, ταχύτατα κινούμενων μηχανισμών,
όπως αλυσίδες και γρανάζια, γάντζοι,
κλειδαριές κλπ.
Λιπαίνει, προστατεύει και
μειώνει τις φθορές.
Αντέχει σε υψηλές πιέσεις,
υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες
φυγοκεντρικές δυνάμεις.
Ανθεκτικό στο νερό.

Κωδικός Παραγγελίας
1427371

Ποσότητα
355 ml

Τεμ/Κιβ
12

Κωδικός Παραγγελίας
1427094

