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Loctite® 5910 Rychlé utěsnění
Pro autoopravárenství
• Okamžité utěsnění ploch, nanášení přímo z obalu
• Snadné použití
• Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
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Loctite® 5910 Rychlé utěsnění
Pro autoopravárenství
Loctite 5910® Rychlé utěsnění polymeruje na trvale pružné, spolehlivé a trvanlivé
těsnění. Jedinečný tvar trysky zajišťuje stejnoměrnou housenku, dovoluje
dávkování s mimořádnou přesností a tím velmi snadné použití. Tento produkt
může nahradit klasické ploché těsnění.

O.E.M.
SPECIFIED

• Odolný teplotám: trvale 200 °C a krátkodobě
260°C.
• Jedno balení produktu utěsní olejové vany u
10-ti středně velkých motorů.
• Bez zápachu.
• Odolný všem provozním kapalinám
(oleje, chladící kapaliny, ATF).
• Okamžité utěsnění:
spára do 0,25 mm při tlaku 0,35 bar.

Snadné použití:
• Žádné ztráty produktu.
• Rychlé a přesné nanesení.
• Použití 100% produktu.
Typické aplikace:
Utěsnění víka ventilů, olejové vany, tělesa termostatu, vodní
a olejové pumpy, víka rozvodu, víka pohonů, spojů v sacím
potrubí, bočních vík a krytů, víka převodovky apod.
Poznámka: Nelze použít na těsnění hlavy válce nebo na součástky v
nepřetržitém kontaktu s palivem.

Informace pro objednávání:
Loctite® 5910 Rychlé utěsnění
Obsah

200 ml, aerosol

Nákupní množství

6 ks/krabice

Objednací číslo

40370

IDH

728771

Světová technická podpora a zákaznický servis:
Henkel je celosvětově působící výrobce inovativních produktů speciální chemie. Klíčem k úspěchu firmy Henkel v oblasti autoopravárenství a dalších odvětvích průmyslu jsou silné značky s prověřenými a důvěryhodnými jmény jako jsou například Loctite®
a Teroson.
Firma Henkel má dlouhou tradici ve sponzorování motorových závodů. Na základě partnerství, které započalo v roce 1995, se
v roce 2004 stala firma Henkel oficiálním dodavatel týmu McLaren Mercedes Formule 1. Dnes každý vyrobený monopost týmu
McLaren Mercedes obsahuje řadu řešení založených na široké škále produktů firmy Henkel. Závod Dakar 2007 je poslední
událostí v dlouhé řadě špičkových motoristických soutěží, ve kterých se firma Henkel angažovala. Firma Henkel pomáhala
řidičům jako Oficiální dodavatel nabízející širokou škálu výrobků značky Loctite® a Teroson pro zajištění spolehlivosti
mechanických skupin vozů ve velmi náročných podmínkách závodu.

Zdraví a bezpečnost:
Kvalita a výroba produktů Loctite a Teroson je neustále sledována nejen významnými zákazníky, ale i nezávislými kontrolními
orgány. Díky trvalému souladu procesů a produktů s nejvyšším stupněm kvality získává pravidelně firma Henkel v těchto
auditech a certifikacích nejlepší hodnocení.
Výhody, vzniklé díky vysoké kvalitě produktu a kvalifikovanému know-how, dávají našim zákazníkům náskok před ostatními.
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Uvedené údaje jsou pouze informativní. Pro další informace a specifikaci prosím kontaktujte vaši místní technickou podporu.

