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Lepenie bez obmedzení
LOCTITE HYBRIDY – Univerzálne konštrukčné lepidlá
Silné, rýchle, univerzálne a bezpečné

Priemyselná výroba

HYBRIDY

LOCTITE HY 4090
LOCTITE HY 4090 GY
LOCTITE HY 4080
LOCTITE HY 4080 GY

Opravy

LOCTITE HY 4092 GY

LOCTITE HY 4070

LOCTITE HY 4060 GY

Vlastnosť

vysoká teplotná
odolnosť

húževnaté
konštrukčné

Farba

Nepriehľadná
Sivá
Takmer biela
Sivá

Veľkosť Pomer spracovabalenia miešania teľnosť
50 g
400 g

Manipulačná
pevnosť

Tepelná
odolnosť

Užitočné
príslušenstvo

1:1

5-10 min

Bez medzery: 3-4 min
1 mm: 4-6 min

150°C

aplikačná pištol
statický mixér

50 g
400 g

1:1

5-10 min

Bez medzery: 9-10 min
1 mm: 13-15 min

120°C

aplikačná pištol
statický mixér

50 g

samonivelačné
pružné

Sivá

50 g

1:1

5-10 min

Bez medzery: 10-15 min

80°C

aplikačná pištol
statický mixér

ultrarýchle
univerzálne

Polopriehľadná

11 g

10:1

3-4 min

Bez medzery: < 1 min
1 mm: 4-6 min

100°C

pripravené k použitiu
balené s mixérom

teplotne odolné
5-minutové

Sivá

25 g

1:1

3-5 min

Bez medzery: 3-4 min
1 mm: 4-6 min

150°C

pripravené k použitiu
nie je potrebné

Tak pevné, že 3 gramy
lepidla udržia 208 ton
ťažký nákladný vlak.
LOCTITE HY 4060 GY
•
•
•
•
•
•
•

rýchle vytvrdnutie za 5 minút
excelentná schopnosť vytvrdzovania pri nízkych teplotách
vyplňovania medzier o šírke až 5 mm
na väčšinu materiálov vrátane kovov, plastov a gúm
možnosť opracovania pri použití na kovoch
odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom a chemikáliám
sivá farba pre ľahkú kontrolu premiešania zložiek

LOCTITE HY 4070
•
•
•
•
•
•
•

lepidlo na rýchle opravy
ultrarýchle dosiahnutie manipulačnej pevnosti < 60 sek.
vyplňovania medzier o šírke až 5 mm
na väčšinu materiálov vrátane kovov, plastov a gúm
rýchle dosiahnutie pevnosti (plné vytvrdenie < 24 hodín)
nekvapkajúca gélová konzistencia
odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom, UV a chemikáliám

LOCTITE HY 4080 + LOCTITE HY 4080 GY
•
•
•
•
•
•

vynikajúca odolnosť voči rázovému namáhaniu
rýchle dosiahnutie pevnosti (plné vytvrdenie <24 hodín)
vhodné na lepenie rôznych materiálov, vrátane kovov, plastov a gúm
priemerná doba dosiahnutia manipulačnej pevnosti (~10 minút)
aj v sivej verzii pre ľahkú kontrolu premiešania zložiek
vysoká bezpečnosť, bez karcinogénov a zápachu

LOCTITE HY 4090 + LOCTITE HY 4090 GY
•
•
•
•
•
•

všetky dôležité vlastnosti v jednom produkte
na lepenie rôznych materiálov vrátane kovov, väčšiny plastov a gúm
rýchle vytvrdzovanie pri nízkych teplotách
odolnosť voči nárazom a vibráciám
odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom (150°C) a chemikáliám
nízky výkvet

LOCTITE HY 4092 GY
• vhodné na zalievanie a lepenie rôznych materiálov
• skvelá odolnosť voči chemikáliám
• vysoká elasticita

INFOLINKA: 0800 777 222, www.loctite.sk
HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o., AG Adhesive technologies, Záhradnícka 91, 820 09 Bratislava

