NOVINKA
LOCTITE ČISTIČE A MAZIVÁ
s novou tryskou
LOCTITE a TEROSON aerosólové nádoby čističov a mazív boli vylepšené novou
dvojpolohovou tryskou pre ľahšiu a presnejšiu aplikáciu ako kedykoľvek predtým.
Umožňuje nanášať produkt pomocou spreja alebo trysky.

1. Sprej

2. Tryska

LOCTITE ČISTIČE A MAZIVÁ
s novou tryskou
Čističe		

Mazivá

LOCTITE SF 7063

LOCTITE LB 8201

Rýchly čistič 400 ml

5-účelové mazivo 400 ml

VÝHODY:
• univerzálny čistič na báze rozpúšťadla
• ideálny na použitie pred lepením
alebo utesňovaním nezanecháva zvyšky
• odstraňuje väčšinu tukov, olejov, mazív,
kovové triesky a prach zo všetkých povrchov

VÝHODY:
• mazanie kovových dielov
• uvoľňuje zostavy
• čistí súčiastky
• odpudzuje vodu
• zabraňuje vzniku korózie

LOCTITE SF 7039

LOCTITE LB 8021

Čistič kontaktov 400 ml

Silikónový olej 400 ml

VÝHODY:
• na čistenie elektrických kontaktov, relé,
rozvádzačov atď., ktoré sú vystavené vlhkosti,
alebo inému znečisteniu
• nemá negatívny vplyv na izolačné laky

VÝHODY:
• mazanie kovových a nekovových povrchov
• vhodný ako separačný prostriedok
• registrácia NSF kat. H1 (Reg. č.: 141642)

LOCTITE SF 7200

LOCTITE LB 8011

Odstraňovač lepidiel a tesnení 400 ml

Mazivo na reťaze 400 ml

VÝHODY:
• odstraňuje vytvrdené anaeróbne aj tradičné
ploché tesnenia za 10 až 15 min.
• minimalizuje poškriabanie povrchu
• použiteľný na väčšinu typov povrchov

VÝHODY:
• určený pre mazanie reťazí
• vhodný do vysokých teplôt
• odolný voči oxidácii
• syntetický
• registrácia NSF kategórie H2 (Reg. Č .: 122978)

LOCTITE LB 8018
Uvoľňovací sprej 400 ml

Viac informácii o produktoch:
www.loctite.sk

VÝHODY:
• univerzálny odstraňovač hrdze
• číry minerálny olej
• okamžitá penetrácia
• uvoľnené diely zostanú namazané
a chránené proti korózii
• neobsahuje CFC

HENKEL SLOVENSKO
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
INFOLINKA: 0800 777 222
www.loctite.sk
Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Poradenstvo v oblasti špecifikácií týchto produktov Vám poskytne miestne oddelenie technickej
podpory spoločnosti Henkel. Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené v tomto dokumente obchodnými známkami a / alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Henkel alebo ich pobočiek v Spojených štátoch, Nemecku a ďalších krajinách.
© Henkel AG & Co. KGaA, 2018

LOCTITE ČISTIČE A MAZIVÁ
s novou tryskou
Čističe		

Mazivá

LOCTITE SF 7063

TEROSON VR 610

Rýchly čistič 400 ml

Univerzálne mazivo 400 ml

VÝHODY:
• univerzálny čistič na báze rozpúšťadla
• ideálny na použitie pred lepením
alebo utesňovaním nezanecháva zvyšky
• odstraňuje väčšinu tukov, olejov, mazív,
kovové triesky a prach zo všetkých povrchov

VÝHODY:
• mazací olej pre všeobecné použitie
• univerzálne použitie
• špecifikovaný pre OEM

LOCTITE SF 7039

TEROSON VR 700

Čistič kontaktov 400 ml

Silikónový sprej 400 ml

VÝHODY:
• na čistenie elektrických kontaktov, relé,
rozvádzačov atď., ktoré sú vystavené vlhkosti,
alebo inému znečisteniu
• nemá negatívny vplyv na izolačné laky

VÝHODY:
• silikónový olej
• bezfarebný, číry, slabo tekutý
• v automobiloch pre koľajnice sedadiel,
posuvné strechy a antény
• v domácnosti pre zásuvky, záclonové lišty,
dverové zámky, kolesá

LOCTITE SF 7200

TEROSON VR 711

Odstraňovač lepidiel a tesnení 400 ml

Tukový sprej 400 ml

VÝHODY:
• odstraňuje vytvrdené anaeróbne aj tradičné
ploché tesnenia za 10 až 15 min.
• minimalizuje poškriabanie povrchu
• použiteľný na väčšinu typov povrchov

VÝHODY:
• silikónový olej
• bezfarebný, číry, slabo tekutý
• v automobiloch pre koľajnice sedadiel,
posuvné strechy a antény
• v domácnosti pre zásuvky, záclonové lišty,
dverové zámky, kolesá

Viac informácii o produktoch:
www.loctite.sk

HENKEL SLOVENSKO
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
INFOLINKA: 0800 777 222
www.loctite.sk
Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Poradenstvo v oblasti špecifikácií týchto produktov Vám poskytne miestne oddelenie technickej
podpory spoločnosti Henkel. Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené v tomto dokumente obchodnými známkami a / alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Henkel alebo ich pobočiek v Spojených štátoch, Nemecku a ďalších krajinách.
© Henkel AG & Co. KGaA, 2018

