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LOCTITE - PREMIUM PRODUCTS

Fixação de roscas

Formadores de juntas

Vedação de roscas
Os fixadores de rosca LOCTITE® evitam o desaperto e asseguram 
qualquer parafuso contra vibrações e impactos. São produtos líquidos 
que preenchem a folga entre os fios de rosca. Utilizados para a 
montagem de elementos roscados, os fixadores de roscas LOCTITE® 
asseguram a montagem de forma permanente, eliminando também 
a corrosão por atrito, criando uma união sólida entre as peças.

As juntas são utilizadas para evitar o escape de líquidos e gases, formando barreiras impermeáveis. Para formar juntas com sucesso é 
necessário que a vedação permaneça intacta e estanque por um período de tempo prolongado. A junta deve ser resistente aos líquidos e/
ou gases a serem vedados e suportar as temperaturas e pressões da operação a que está sujeita. Os formadores de juntas LOCTITE®, criam 
juntas no local, proporcionando uma perfeita vedação entre as peças, com o máximo de contacto entre as faces, evitando a sua corrosão. A 
vedação a baixa pressão é obtida imediatamente, uma vez montada. Seca totalmente em 24 horas formando uma junta que não encolhe, 
racha ou solta.

Os selantes de roscas LOCTITE®, estão disponíveis em 
forma líquida e servem para prevenir fugas de gases e 
líquidos. Desenhados para aplicações de alta e baixa 
pressão, eles preenchem o espaço entre as peças 
roscadas e fornecem uma vedação instantânea a baixa 
pressão. Quando estão totalmente secos, eles vedam 
à resistência de explosão da maioria dos sistemas de 
tubagem.

FIXADOR ROSCAS ALTA 
RESISTÊNCIA 272 50ML.

LO542680 
1853998

SELANTE ROSCAS 577 50ML.

LO2068151 
1853992

JUNTA LÍQUIDA  
5127 300ML.

JUNTA LIQUIDA 50ML. SILICONE PRETO RTV SI  
5910 80ML.

JUNTA LÍQUIDA ALTA 
ADERÊNCIA MR 5923 
450ML.

SELANTE UNIÕES ALTA 
TEMP. 5188 50ML.

 LO2159416  
1853983

LO2061760 
1853986

LO88142 LO1300829 
1853985

JUNTA LIQUIDA FLEXÍVEL SI  
5926 315ML.

SILICONE VERMELHO RTV SI  
5398 310ML.

JUNTA LÍQUIDA ALTA 
ADERÊNCIA

COLA ESCAPE ALTA TEMP. EA 
3498 150 G.

SILICONA NEGRA RTV SI 
5910 100ML.

LO2064439 
1853987

LO2063272
2058857

 
1854590

LO1151381 
2077529

LO2326225 
1853984

€

FIXADOR ROSCAS MÉDIA 
RESISTÊNCIA 243 50ML.

LO1335881 
1853996
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Retenção de eixos e rolamentos

Limpeza

Colas estruturais

LOCTITE - PREMIUM PRODUCTS

Os selantes LOCTITE® fixam rolamentos, casquilhos e peças 
cilíndricas em eixos e caixas, alcançam a capacidade máxima de carga 
e distribuição uniforme de tensões, ao mesmo tempo que eliminam 
a corrosão por atrito. Aplicados no estado líquido, cria 100% de 
contacto entre as superfícies de metal correspondentes, evitando 
peças de reposição caras, acabamentos demorados ou o uso de 
métodos mecânicos. Os selantes LOCTITE® preenchem as folgas e 
secam formando uma forte montagem de precisão.

Os produtos de limpeza e desengordurantes LOCTITE® são muito eficazes e estão disponíveis em formulações de base aquosa e solvente. 
Quando se escolhe um produto de limpeza ou um desengordurante, os principais factores a ter em conta são: tempo de secagem, se deixa 
resíduos, odor e compatibilidade com o substrato a limpar. 
Os resíduos são um aspecto importante: se as peças forem processadas posteriormente (por ex.: pintadas ou coladas) a presença de resíduos 
na superfície pode influenciar negativamente essas operações. A compatibilidade do substrato é um problema comum quando se trata de 
plásticos e produtos de limpeza à base de solvente.

A gama de produtos HENKEL para união estrutural 
oferece uma ampla variedade de soluções para satisfazer 
os diferentes requisitos e condições que se aplicam ao 
desenho industrial e à construção. A união adesiva, é 
um processo no qual dois materiais semelhantes ou 
diferentes são montados sólida e permanentemente 
com uma cola. Os adesivos formam “pontes” entre as 
superfícies dos substratos a serem colados. Para alcançar 
a adesão ideal, deve ter-se em conta os seguintes 
requisitos: -Compatibilidade da cola em materiais a unir. 
-Compatibilidade da cola com os requisitos especificados. 
-Aplicação correcta da cola.

FIXADOR ROLAMENTOS  
603 50ML.

LO229871 
1853994

COLA ACRÍLICA 2C. AA  
3295 50ML.

LO88229 
2090987

LIMPA PLÁSTICOS SPRAY SF  
7070 400ML.

LIMPA CONTACTOS SPRAY SF 
7039 400ML.

LIMPA TRAVÕES SPRAY 
VARIAC 500ML.

LAVA MÃOS  SF7850 3L PRIMÁRIO SECAGEM RÁPIDA 
SF 7649 150ML.

LO88432 
2223122

LO2098986 
2223119

LO1985649 
2223118

LO2098251 
9U5029 

LO88236 
1854004

REMOVEDOR JUNTAS SF  
7200 400ML

LIMPA PEÇAS SPRAY SF  
7063 400ML.

LO2099004 
79040 1317781

LO2098813 
2223117

FIXADOR ROLAMENTOS 
ALTA TEMP. 620 50ML.

LO88120 
9S3265

Na compra de 100 € 
em produtos Loctite, 
oferta de um farol 
V16.
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Colas instantâneas

Compostos metálicos

Anti gripagem

As colas instantâneas ou cianoacrilatos secam muito rapidamente 
quando comprimidas entre superfícies. A humidade superficial dos 
substratos activa a secagem, que se move das superfícies para o 
centro da ligação adesiva. Os cianoacrilatos são ideais para unir 
peças pequenas e médias para alcançar uma fixação extremamente 
rápida. Devido à sua capacidade limitada de preenchimento de 
folgas, é preciso que as superfícies a unir estejam muito próximas. A 
sua adesão à maioria dos substratos é excelente e a união ao corte 
e à torção é muito boa. Não devem ser usadas para colar vidro ou 
cerâmica vidrada, mas podem ser usadas para colagem de compostos 
(GRP). As uniões em contacto permanente com água requerem uma 
escolha adequada da cola, após avaliação do possível envelhecimento 
da união.

Os compostos com enchimento metálico LOCTITE® oferecem soluções de manutenção para problemas causados por choques ou danos 
mecânicos, incluindo fissuras em caixas, chavetas gastas em eixos e colares, eixos cilíndricos gastos, etc. Os compostos com enchimentos 
metálico LOCTITE® reparam, reconstroem e restauram máquinas e equipamentos danificados, de forma permanente e sem necessidade de 
calor ou solda.

COLA BORRACHA-METAL 
INSTANT 480 20G.

LO88116
1854591

ANTI GRIPAGEM GRAFITE 
A.T. LB 8009 454G.

LO504232 
6V4876

SELANTE METÁLICO FUGAS 
EA 3463 114G.

MASSA ALUMÍNIO ALTA 
TEMP.  EA 3479 500G.

LO467649 
8T9019

LO185826

COLA SUPER BONDER  
414 20G.

LO88194
1577228

ANTI GRIPAGEM COBRE 
SPRAY LB 8007 400ML

LO247784 
2223114

MASSA METAL SUPERIOR EA 
3478 453 G.

LO2041670 
2077530

MASSA AÇO EA  
3471 500G.

LO478272 


