
A LOCTITE 567 és 577 menettömítők hatékony 
tömítést biztosítanak 
Az új generációs LOCTITE menettőmítők alkalmazásával nincs csepegés, 
nincs szivárgás, nincs meghibásodás.

A LOCTITE menettömítők alkalmazása segít a megbízhatóság növelésében, megszünteti a nem tervezett és költséges 
leállásokat, valamint a berendezések meghibásodását. A Henkel két innovatív termékkel, a LOCTITE 567 és 577 
menettömítővel jelent meg a piacon, melyek szélsőséges üzemi körülmények között jobb teljesítményt nyújtanak. LOCTITE 
-a biztos siker!

Mennyibe kerülnek Önnek a 
szivárgások?  
Lépjen kapcsolatba a Henkel 
képviselőjével a becsült érték 
kiszámításához: 
+36-1/372-5677

Az új termékek előnyei:

Jobb olajtűrő képesség és megbízhatóbb kötés

 9 Tömítettség biztosítása magasabb üzemi hőmérsékleten  

(250°C a LOCTITE 567 és 180°C a LOCTITE 577 terméknél)

 9 Jobb teljesítmény inaktív fémeken aktivátor alkalmazása nélkül - 

egyszerűbb alkalmazás

ÚJ
GENERÁCÓ
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LOCTITE 577 menettömítő 
Közepes szilárdságú, általános felhasználású 
menettömítő termék normál/normál 
és normál/kúpos menetek tömítésére. 
Kiválóan alkalmazható fej feletti és alacsony 
hőmérsékleten történő felhasználásoknál. Kiváló 
vegyszer- és hőállóság; a gél halmazállapotnak 
köszönhetően a termék felvitel után kevésbé 
hajlamos a csöpögésre. Üzemi hőmérséklet 
180°C-ig. 

LOCTITE  MENETTÖMÍTŐK  JELLEMZŐI  

HENKEL MAGYARORSZÁG KFT.
Ragasztás Technológiák
1113 Budapest
Dávid Ferenc utca 6.
Tel: 06-1) 372-5677
Fax: 06-1) 372-5678
www.henkel.hu

LOCTITE 567 menettömítő 
Egy általános felhasználású menettömítő termék 
kúpos menetek tömítésére. Megakadályozza a 
menetek berágódását rozsdamentes acélokon, 
kiválóan ellenáll az oldószereknek. Ideális 
tömítő rozsdamentes acél, vas, alumínium, 
horganyzott acél és egyéb fém menetekhez. 
A tömített kötések normál kéziszerszámokkal 
történő könnyű oldásának biztosítása. Üzemi 
hőmérséklet 250°C-ig.

Előnyök a tömítő szalagokkal, pasztákkal szemben

 9 Szivárgások megelőzése; nincs zsugorodás, repedezés, kúszás, 

foszlás

 9 Ellenállnak a rezgéseknek és a lökésszerű terheléseknek

 9 A legtöbb csőrendszer esetében a repedési szilárdság eléréséig 

tömítenek

 9 Megakadályozzák a berágódást és a korróziót; egyszerű 

szétszerelést biztosítanak

Termék Menet típus Megjelenés
Jellemző 
felhasz- 

nálás

Max  
menet- 
méret

Oldó- 
nyomaték

Azonnali  
tömítés Fluoreszkálás Üzemi 

hőmérséklet
IDH szám / 
Kiszerelés

Jóvá- 
hagyások

LOCTITE 
567 Áttetsző paszta

Ellenőrzött 
szilárdság 
- kúpos 
menetek

M80 
vagy 3“ 

NPT
8 Nm* Igen Nem

-55 és 250°C 
között

50 ml 
2087070

NSF/ANSI 
61,  

UL, ULC

LOCTITE 
577

Normál 
menetek  

Normál és 
kúpos menetek 

Sárga paszta

Közepes 
szilárdság 
- normál 
menetek

M80 
vagy 3“ 

15 Nm** Igen Nem
-55 és 180°C 

között
50 ml 

2068446
NSF P1,  
DVGW

Kúpos menetek

*3/8 rozsdamentes acél csavar és anya, ISO 10964 24 óra. @ 25°C
**M10 Rozsdamentes csavar és anya, ISO 10964 24 óra. @ 22°C
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