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STANDARDSORTIMENT HENKEL INDUSTRILIM
Anaeroba limmer

Gänglåsning, förhindrar att vibrerande delar lossnar och skyddar
samtidigt mot korrosion, så att de inte rostar fast.
• LOCTITE 243
Medelhög styrka, arbetsområde -55 - +180°C
• LOCTITE 2400 Märkningsfritt alternativ till Loctite 243
Märkningsfri – medelhög styrka, arbetsområde -55 - +150°C
• LOCTITE 270
Hög styrka, permanent låsning, arbetsområde -55 - +180°C
• LOCTITE 2700 Märkningsfritt alternativ till Loctite 270
Märkningsfri – hög styrka, arbetsområde -55 - +150°C
• LOCTITE 7649 Activator
• LOCTITE 7063 Cleaner

Cyanoakrylater, snabblimmer
• LOCTITE 403 Märkningsfri
Universal, färglös, högre sirapsliknande viskositet.
Med primer SF770 limmas även material som PE, PP, och PTFE.
• LOCTITE 406 (avsedd att klara värme) färglös, låg viskostet
(liknar Loctite 424 men högre termisk prestanda upp till 120°C).
Snabb limning av plaster, gummi, inklusive EPDM och elastomerer.
Finns i kit med polyolefinprimer SF770 för material som PE, PP och PTFE.
• LOCTITE 460 Märkningsfri
Färglös, låg viskostet. För porösa material som trä, papper, läder, kork
och textil. Liten missfärgning, svag lukt, för tillämpningar där kosmetiska
aspekter är viktiga.
• LOCTITE 3090
Tvåkomponentslim i gelform med spaltfyllnad upp till 5mm
(främst inomhusapplikationer)
Inkl 7 mixerrör, 1453183 och manuell dubbelplunger.
• LOCTITE 4090
Hybrid av cyanoakrylat/epoxy. Svagt mjölkigt till ljusgult
snabblim med hög viskositet (droppar inte) för strukturlimning.
Hög fukt- och vibrationsresistens. Tål 150°C och utomhusapplikationer. Fixeringstid 5 min men fortsätter härda för ökad
styrka på ett dygn.
Inklusive 5 mixerrör, 1467955, men applikator 96001 behövs också.

=
Safety
and Health

Märkningsfritt
• Inga farosymboler
• Inga skyddsfraser
• Inga säkerhetsfraser
• Klassificerad som icke
irriterande
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2-K Epoxylim, Twinpack
• LOCTITE EA 3430
Ett femminuters, 2K-epoxylim, till applikationer som kräver
en optiskt klar foglinje. Snabbt och transparent.
• LOCTITE EA 9483
Universellt, limning och ingjutning, optisk genomskinlighet
och hög styrka. Starkt och optiskt klart.
• LOCTITE EA 9497
Ett värmeledande 2-K-epoxylim, fyllnings- och limningsapplikationer vid hög temperatur. Perfekt för värmeavgivning. Värmeledande 1,4 W/mK.
Mixerrör 984569

2-K Silikonlim, Twinpack
• LOCTITE SI 5616
Vit 2-K alkoxysilikon. Hardness shore 30.
Arbetstemperatur +180 °C, högre temperaturer för
kortare tider, innehåller inte carbon och kan därför även
användas i elektronikapplikationer.
Finns även i en svart version LOCTITE SI 5615.

MS polymer, Teroson
• TEROSON MS 939
Vit, benvit. grå eller svart 1-K Silanmodifierad polymer.
Hardness shore A 55. Arbetstemperatur -40 - +100 *C.
5min skinnbildningstid, Primerfri vidhäftning på många
olika material. Utmärkt UV- och väderbeständighet.
Universalbruk.

Gängtätning
• LOCTITE 549
Hög demonteringsstyrka, långsam härdning
• LOCTITE 5400 Märkningsfritt alternativ till Loctite 549
Märkningsfri för metall

• TEROSON MS 9399, Twinpack
Vit, grå eller svart 2-K Silanmodifierad polymer.
Hardness shore A 55. Arbetstemperatur -40 - +100 °C.
Härdar oberoende av luftkontakt/fuktighet, lätthanterligt
2K system, blir snabbt klibbfritt. Hög korttidshållfasthet.
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Flänstätning - Packningar
• LOCTITE 5800 Märkningsfri
Hög styrka, god temperaturbeständighet.
För små spalter upp till 0,25mm, mellan styva metalldelar,
oljebeständiga, finns i form av gel eller pasta.
För stora spalter, över 0,25mm, mellan olika material
används istället silikoner.

Förseglingslack
• LOCTITE SF 7400
Visuell detektion av rörelser hos justerade delar,
markering av justeringspunkter eller markering på delar som
ställts in eller testats.
Används på elektronisk utrustning.
God vidhäftning till ett brett urval av material.

Kontaktspray för elektronik utan olja
• LOCTITE SF 7039
Rengöringsspray för rengöring av elektriska kontakter som
utsätts för fukt eller annan nedsmutsning.
Typiska applikationer: Rengöring av elektriska kontakter, reläer,
strömställare, etc.

Dispenseringshjälp och mixerrör
Handhållna manuella applikationer för tvåkomponentspatroner
Patronstorlek

Blandningsförhållande

Teknik

50 ml

1:1, 2:1

Epoxilim, polyuretanprodukter,
akryllim, silanmodifierade polymerer
och cyanoakrylater

Mekanisk applikator

96001
(IDH 267452)

Tryckluftsapplikator

97042
(IDH 476898)

Tillbehör - blandare och munstycken
Förpacknings
storlek

Blandning

Teknik

Artikelnummer

10 ml

10:1

Cyanoakrylater

MIXNOZZ 3090
(IDH 1453183)

50 ml

1:1

Akryllim

MIXNOZZ 4090
(IDH 1467955)

50 ml

1:1, 2:1

Epoxilim, polyuretanlim och silanmodifierade polymerer

984569
(IDH 1487440)
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