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Ca o completare a serviciului nostru de vânzare 
a pieselor de schimb pentru utilaje grele, 
introducem acest catalog de selecție de produse 
LOCTITE, grație acordului de distribuție încheiat 
cu HENKEL LOCTITE.

LOCTITE, este cel mai recunoscut brand la nivel 
mondial, datorită gamei sale de produse chimice 
care sprijină reparațiile și întreținerea în toate 
sectoarele industriei. BLUMAQ în acest catalog a 
selectat cele mai potrivite produse pentru  a fi 
utilizate la Utilajele grele. 

Folosind produselor LOCTITE furnizate de 
BLUMAQ, vă asigurați cel mai înalt standard 
de calitate a produsului, precum și serviciul, 
disponibilitatea și prețul care ne caracterizează. 
Astfel obțineți o reparație și întreținere a utilajului 
dvs. cu toate garanțiile.

HENKEL - Expertul dvs. în Adezivi pentru sectorul 
tehnic, Etanșanți și soluții pentru tratarea 
suprafețelor.

În zilele noastre, dacă doriți să oferiți valoare 
adăugată, o gamă excelentă de produse nu 
este suficientă. Pentru a obține acest lucru, este 
necesar un partener care să înțeleagă afacerea 
și produsele dvs., dezvoltând noi tehnici de 
producție, ajutându-vă la optimizarea proceselor 
și proiectând soluții complete personalizate.

Un partener care aduce o contribuție reală  la 
crearea unei valori adăugate   pe termen lung: 
Henkel, liderul pieței mondiale în materie de 
adezivi, etanșanți și tratamente de suprafață. 
Obțineți acces la portofoliul nostru exclusiv și 
complet de produse, beneficiați de experiența 
noastră și garantați cea mai înaltă fiabilitate a 
proceselor. Alianța comercială dintre HENKEL 
și BLUMAQ, în principal cu produsele mărcilor 
noastre LOCTITE și TEROSON, vă oferă acces la:

Colaborare:
 • Dispunem de o echipă numeroasă de tehnicieni 
comerciali și ingineri cu experiență  la dispoziția 
dv.
 • Vă oferim suport tehnic extins și metode de 
testare aprobate, care oferă cele mai eficiente și 
mai fiabile soluții.
 • Programe avansate de formare, concepute 

Motivul pentru care BLUMAQ a ales HENKEL 
LOCTITE ca furnizor de produse chimice, 
atât pentru întreținere, cât și pentru ajutor și 
îmbunătățire în reparații, se datorează faptului 
că LOCTITE întruchipează perfect, strategia 
BLUMAQ în selecția furnizorilor și a produsului, 
LOCTITE este utilizat ca produs OEM la toți 
producătorii de utilaje, atât în asamblare, cât și 
după vânzare, HENKEL este un grup lider la nivel  
mondial, de o calitate mai mult decât recunoscută 
și o gamă care acoperă practic toate nevoile din 
gama sa de aplicații.

Prin urmare, se menține  în prim plan în ceea 
ce privește inovația și produsele noi, pe care 
le vom adăuga la acest catalog, pe măsură ce 
recunoaștem nevoile pieței.

în funcție de nevoile dvs., pentru a vă ajuta să 
deveniți un expert.
 • Rețeaua puternică de distribuție la nivel mondial 
Blumaq,  pune gama completă a soluțiilor noastre 
la îndemână dv. oriunde în lume, asigurând un 
nivel ridicat de disponibilitate a produselor.
 • Identificarea potențialelor economii de costuri 
și îmbunătățiri în procesele de producție. 

Inovaţie:
 • Soluții avansate pentru a vă îmbunătăți 
capacitatea de inovație.
 • Stabilirea unor noi standarde în ceea ce privește 
durabilitatea, precum și siguranța și igiena în 
procesele sale industriale.
 • Crearea bazei pentru dezvoltarea de noi 
oportunități de proiectare a produselor.
 • Optimizarea și dezvoltarea constantă a 
proceselor de producție.

Tehnologie:
 • Acces la o gamă completă de produse care 
vă oferă o eficiență superioară pentru o mare 
varietate de aplicații.
 • Produse concepute exclusiv pentru a satisface 
cerințele specifice din sectorul dv.
 • Tehnologii de vârf și produse durabile.
 • Echipamente de dozare concepute pentru a 
oferi soluții precise și profitabile.



www.blumaq.com
6 7

Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

Fixarea fi letelor Etanșarea fi letelor

FIXATOR FILET DE REZISTENȚĂ 
MEDIE 243 50ML.

ETAȘANȚI FILETE  577 50ML.

FIXATOR  FILET DE MARE 
REZISTENȚĂ 272 50ML

De uz general, potrivit pentru toate 
metalele, tolerează contaminarea 
ușoară cu ulei, rezistență de grad 
MEDIU care permite demontarea cu 
scule manuale.

Etanșant fi lete de uz general, sub 
formă de gel, ideal pentru aplicații 
rapide la temperaturi scăzute. 
Etanșează fi letele la toate tipurile de 
metale.

De uz general, potrivit pentru toate 
metalele, tolerează contaminarea 
ușoară cu ulei, rezistență de grad 
RIDICAT, recomandată pentru fi xări 
permanente, cum ar fi  știfturile din 
corpurile pompei sau blocului motor. 
Folosit acolo unde nu este necesară 
demontarea obișnuită.

Descrierea aplicării:
Fixatorii de fi let LOCTITE® previn autodeșurubarea 
și asigură orice șurub fi letat împotriva vibrațiilor și 
impactului. Sunt produse lichide care umple golul 
dintre fi lete. Utilizate pentru asamblarea elementelor 
fi letate, fi xatorii de fi let LOCTITE® asigură permanent 
ansamblarea, eliminând de asemenea coroziunea prin 
frecare, creând o uniune solidă între piese.

Descrierea aplicării:
Etanșanții pentru fi let LOCTITE® sunt disponibili 
sub formă lichidă sau de șnur etanșant  și servesc la 
prevenirea scurgerilor de gaz și lichid. Concepuți pentru 
aplicații de înaltă și joasă presiune, ei umple golul dintre 
piesele fi letate și asigură o etanșare instantanee la 
joasă presiune. Când sunt complet fi xate, se etanșează  
până la rezistența la explozie a majorității sistemelor de 
conducte.

Tratarea suprafețelor:
Pregătirea corectă a suprafeței este cel mai important 
factor în obținerea unei fi xări optime a oricărui adeziv. 
A) Degresați, curățați și uscați toate fi letele înainte de 
a aplica adeziv. Pentru aceasta, puteți utiliza produsul 
de curățat de uz general LOCTITE® SF7063 B) Dacă 
piesele au fost în contact cu soluții apoase de spălare 
sau lichide de tăiere care lasă un strat protector la 
suprafață, spălați-le cu apă fi erbinte. C) Dacă fi xatorii 
trebuie aplicați  sub 5 ° C, este necesar un tratament 
prealabil  cu Activator LOCTITE® SF7240 sau LOCTITE® 
SF7649.

Tratarea suprafețelor:
Pregătirea corectă a suprafeței este cel mai important 
factor în obținerea unei etanșări optime. Fără o 
pregătire adecvată a suprafeței, etanșarea fi letului ar 
putea eșua. A) Degresați, curățați și uscați toate fi rele 
înainte de a aplica adeziv. Pentru aceasta puteți utiliza 
produsul pentru curățat  LOCTITE®  SF7063. B) Dacă 
etanșanții anaerobi trebuie să fi e aplicați sub 5 ° C, este 
necesar un tratament prealabil cu LOCTITE® Activator 
SF7471 sau LOCTITE® SF7649.

LO1335881
1853996

LO2068151
1853992

LO542680
1853998
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

Blocarea arborelui și rulmenților
Descrierea aplicării:
Blocatorii LOCTITE® fi xează rulmenții, bucșele și piesele 
cilindrice în carcase sau  arbori, ating capacitatea 
maximă de transmitere a sarcinii și o distribuție 
uniformă a tensiunii, în timp de elimină coroziunea 
prin frecare. Aplicați  sub formă de lichid, formează 
un contact de 100% între împerecherea suprafețelor 
metalice, eliminând necesitatea unor piese de schimb 
scumpe, mecanizate îndelung sau utilizarea metodelor 
mecanice. Blocatorii LOCTITE® umple spațiul interior 
dintre componente și se întăresc formând un ansamblu  
de precizie puternică.

Tratarea suprafețelor:
Piesele trebuie să fi e curate și lipsite de contaminare, 
cum ar fi  grăsime, ulei, lichide de tăiere, acoperiri de 
protecție etc. A) Degresați, curățați și uscați suprafețele 
înainte de aplicarea adezivului. Pentru aceasta puteți 
utiliza produsul de curățat LOCTITE® SF 7063. B) Dacă 
blocatorul  se aplică sub 5 ° C, se recomandă tratamentul 
prealabil cu Activator LOCTITE® SF 7240 sau LOCTITE® 
SF 7649 de asemenea se pot aplica aceste produse, se 
necesită accelerarea fi xării blocatorului.  

FIXATOR RULMENT  TEMP ÎNALT 
620 50ML.

FIXATOR  RULMENT 
603 50ML.

Fixator pentru goluri de până la 0,25 
mm. Rezistent la temperaturi ridicate, 
până la 230ºC. Ideal pentru a consolida 
lipirea știfturilor în ansamblurile 
radiatoarelor,  bucșe în corpurile 
pompei și rulmenți în transmisii.

Fixator de înaltă rezistență, pentru 
goluri de până la 0,1 mm. Rezistent 
la temperaturi, până la 150 ° C. 
Conceput pentru a bloca  piesele 
cilindrice strânse, în special pentru a 
se aplica conexiunilor cilindrice care 
nu permit degresarea minuțioasă. 
Produsul se întărește în absența 
aerului atunci când este limitat între 
piesele metalice strânse și previne 
slăbirea și scurgerile datorate 
șocurilor și vibrațiilor. Oferă o 
toleranță ridicată la uleiuri.

LO88120
9S3265

LO229871
1853994 GARNITURA ETANȘĂ LICHIDĂ 

5127 300ML.

Pasta  acrilică de ester de metacrilat  care 
îmbunătățește fi abilitatea etanșării fl anșelor. Oferă 
o etanșare solidă, de lungă durată, rezistentă la 
solvenți și la temperaturi ridicate. LOCTITE® 5127 
este o pastă acrilică albastră de ester  de metacrilat 
care îmbunătățește fi abilitatea etanșării fl anșelor. 
După întărirea între fl anșele metalice strânse, asigură 
o etanșare solidă, de lungă durată, rezistentă la 
solvent și temperatură ridicată, care se fl exează cu 
mișcările fl anșelor cauzate de vibrații, presurizare sau 
schimbări termice. Aplicațiile tipice includ fabricarea 
garniturilor pentru  pompe, a carcase, a capacelor 
arborelui etc.

 LO2159416

GARNITURA ETANȘĂ LICHIDĂ 
50ML.

Pasta  acrilică de ester de metacrilat  care 
îmbunătățește fi abilitatea etanșării fl anșelor. 
Oferă o etanșare solidă, de lungă durată, 
rezistentă la solvenți și la temperaturi ridicate. 
Este o pastă acrilică albastră de ester  de 
metacrilat care îmbunătățește fi abilitatea 
etanșării fl anșelor. După întărirea între 
fl anșele metalice strânse, asigură o etanșare 
solidă, de lungă durată, rezistentă la solvent 
și temperatură ridicată, care se fl exează 
cu mișcările fl anșelor cauzate de vibrații, 
presurizare sau schimbări termice. Aplicațiile 
tipice includ fabricarea garniturilor pentru  
pompe, a carcase, a capacelor arborelui etc.

1853983

Descrierea aplicării:
Garniturile de etanșare  sunt utilizate pentru a preveni 
evacuarea lichidelor și gazelor prin formarea de bariere 
impermeabile. Pentru a forma garniturile de etanșare 
cu succes este necesar ca etanșareaa să rămână intactă 
și etanșă, pentru o perioadă lungă de timp. Garnitura 
de etanșare  trebuie să fi e rezistentă la lichidele și / 
sau gazele care urmează să fi e sigilate și să reziste la 
temperaturile și presiunile de funcționare la care este 
supusă. Formatorii de garnituri de etanșare LOCTITE® 
creează garnituri in situ, asigurând o etanșare perfectă 
între piese, cu contact maxim între fețe, evitând 
coroziunea feței fl anșei. Etanșarea la presiune scăzută 
se realizează imediat, odată cu montarea fl anșei. Se 
întărește complet în 24 de ore formând o garnitură de 
etanșare  care nu se va micșora, crăpa sau slăbi.

Tratarea suprafețelor:
Ambele părți ale fl anșei trebuie să fi e lipsite de 
murdărie, fără grăsimi, ulei, lichide de tăiere, acoperiri 
de protecție etc. A) Degresați, curățați și uscați ambele 
părți ale fl anșei înainte de a aplica adezivul. Pentru 
aceasta puteți utiliza produsul de curățire LOCTITE® 
SF7063  B) Dacă fi xatorii trebuie aplicați  sub 5 ° C, este 
necesar un tratament  prealabil cu LOCTITE® SF7240 
sau LOCTITE® SF7649 Activator. C) Pentru întreținere și 
reparații, îndepărtați reziduurile de pe garniturile vechi 
cu LOCTITE® SF7063.

Formatori  de garnituri de etanșare  
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

SILICON NEGRU RTV SI 
5910 80ML.

LOCTITE® SI 5910 este un produs 
de formare de garnituri de etanșare 
cu rezistență redusă pentru fl anșe 
fl exibile cu rezistență bună la  ulei 
și mișcarea garniturilor. Este un 
formator de garnitură pe bază de 
silicon cu rezistență redusă, conceput 
pentru utilizare pe fl anșe fl exibile cu 
suprafețe prelucrate sau turnate,de 
metal sau plastic. Este potrivit pentru 
umplerea golurilor de până la 1 
mm și oferă un volum de întărire 
(în 24 de ore) de 2,75 mm. Printre 
aplicațiile tipice se includ capace de 
tablă ștanțate, cum ar fi  capacul de 
distribuție și vasul de ulei.

LO2061760
1853986 Garnitură lichidă cu aderență 

ridicată MR 5923 450ML.

GARNITURA LICHIDĂ FLEXIBILĂ 
SI 5926 315ML.

LOCTITE® MR 5923 este un etanșant  de 
fi lete lichid vâscos maro roșcat închis cu un 
miros caracteristic de alcool. Este un lichid 
de întărire lentă care, după evaporarea 
solventului, devine o peliculă maleabila 
și fl exibilă. Etanșează piesele reglate, 
suprafețele prelucrate și conexiunile 
fi letate în aplicații industriale, aeronautice 
și marine. De asemenea, este utilizat ca 
etanș pentru lipirea garniturilor de hârtie.

Soluții pentru Mecanică – formator 
sau întăritor  de garnituri fl exibile. 
LOCTITE® SI 5926 este un formator 
de garnituri  de etanșare fl exibilă care 
rezistă la vibrații, dilatare și contracție 
termică. Se poate  aplica pe metal, 
plastic, o combinație a ambelor sau 
părți vopsite. Rezistență termică 
și chimică bună la ulei de motor și 
antigel.

LO88142

LO2064439
1853987

SILICON ROȘU RTV SI 5398 
310ML. 

LOCTITE® SI 5398 este un etanșant industrial 
siliconic acetoxic monocomponent, de 
culoare roșie, utilizat în general pentru 
etanșare, dar și pentru lipire și protecție 
împotriva temperaturilor ridicate. Unele 
dintre cele mai frecvente aplicații ale sale 
sunt: cuptoarele industriale și sistemele 
de încălzire industriale și domestice. Acest 
produs poate rezista la temperaturi de până 
la +300 ° C. Și formează peliculă la 8 minute 
după aplicare. 

LO2063272
2058857

Formatori  de garnituri de etanșare  Formatori  de garnituri de etanșare  
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

ETANȘANT DE FLANȘĂ  
TEMPERATURĂ ÎNALTĂ 5188 50 ML.

Soluții pentru Mecanică – formatorul de 
garnituri de etanșare de înaltă fl exibilitate 
LOCTITE® 5188  este un produs excelent 
de garnituri de etanșare  pentru aplicații 
solicitante, cu rezistență chimică ridicată 
și fl exibilitate înaltă. Are o aderență 
foarte bună și tolerează ușoare 
contaminări cu ulei pe suprafața fl anșei.

LO1300829
1853985

Garnitură lichidă cu aderență 
ridicată 

Este un etanșant  de fi lete lichid vâscos 
maro roșcat închis cu un miros caracteristic 
de alcool. Este un lichid de întărire lentă 
care, după evaporarea solventului, devine 
o peliculă maleabila și fl exibilă. Etanșează 
piesele reglate, suprafețele prelucrate și 
conexiunile fi letate în aplicații industriale, 
aeronautice și marine. De asemenea, este 
utilizat ca etanș pentru lipirea garniturilor 
de hârtie.

1854590

Formatori  de garnituri de etanșare  

Formatori  de garnituri de etanșare  



www.blumaq.com
14 15

Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

ETANȘANT  TEVI ÎNALTA TEMP. 
3498 150 G.

SILICON NEGRU RTV SI 5910 
100ML.

Soluții pentru Mecanică- Pasta 
de asamblare pentru țevi de 
eșapament. Etanșează complet toba 
de eșapament și  țeava de evacuare. 
Aderența inițială foarte mare la 
metal. Durabilitate mare și rezistență 
la mediu. Fără amiant. Se întărește 
numai cu căldura generată de gazele 
de pe țeava de eșapament în timpul 
funcționării Motorului și   rezistă la 
temperaturi mai mari de 800 ° C.

LOCTITE® SI 5910 este un produs 
pentru formarea  de garnitură de 
etanșare cu rezistență redusă pentru 
fl anșe fl exibile cu rezistență bună la 
ulei și mișcarea garniturilor. Este un 
formator de garnitură pe bază de 
silicon cu rezistență redusă, conceput 
pentru utilizare pe fl anșe fl exibile 
cu suprafețe prelucrate sau turnate, 
metal sau plastic. Este potrivit pentru 
umplerea golurilor de până la 1 mm 
și oferă un volum de întărire (în 24 
de ore) de 2,75 mm. Aplicațiile tipice 
includ capace de tablă ștanțate, cum 
ar fi  capacul de distribuție și vasul de 
ulei.

LO1151381
2077529

LO2326225
1853984

Adezivi instant
Descrierea aplicării:
Adezivii instant sau cianoacrilații se întăresc foarte 
repede atunci când sunt comprimați între suprafețe. 
Umiditatea suprafeței substraturilor activează întărirea, 
care se deplasează de la suprafețe la centrul legăturii 
adezive. Cianoacrilații sunt ideali pentru îmbinarea 
pieselor mici și mijlocii pentru o fi xare extrem de 
rapidă. Datorită capacității sale limitate de umplere a 
spațiului, suprafețele care trebuie îmbinate trebuie 
să fi e foarte apropiate. Aderența sa la majoritatea 
substraturilor este excelentă, iar rezistența la tăiere și 
la tracțiune este foarte bună. Aceștia nu trebuie utilizați 
pentru lipirea sticlei sau a ceramicii vitrate, dar pot fi  
utilizați pentru lipirea compozitelor (GRP). Îmbinările în 
contact permanent cu apa necesită o selecție adecvată 
de adeziv, după evaluarea eventualei uzări a îmbinării.

Tratarea suprafețelor:
Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este cel mai 
important factor în orice legătură adezivă. A) Degresați, 
curățați și uscați toate suprafețele înainte de a aplica 
adeziv. Pentru aceasta puteți utiliza produsul de curățat 
de uz general LOCTITE® SF7063 B) Pentru a îmbunătăți 
aplicarea pe materiale difi cil de îmbinat, cum ar fi  PP PE 
PTFE etc., aplicați un activator LOCTITE® SF770.

ADEZIV SUPER BONDER 
414 20G 

ADEZIV CAUCIUC-METAL 
INSTANT 480 20G.

LOCTITE® 414 este un adeziv instataneu 
(cianoacrilat) transparent, incolor până 
la bej, pe bază de etil, de uz general. Este 
potrivit pentru metale, cauciucuri și materiale 
plastice. Oferă un timp de fi xare între 2 și 10 
secunde.

LOCTITE® 480 este un adeziv instant 
conceput pentru montarea materialelor 
difi cil de îmbinat, care necesită o distribuție 
uniformă a tensiunii și o rezistență ridicată 
la întindere și tăiere. Este un adeziv întărit cu 
cauciuc, care oferă o fl exibilitate îmbunătățită 
și o rezistență ridicată la curățire și  lovituri. 
Produsul asigură o aderență rapidă la o mare 
varietate de materiale, cum ar fi  metalele, 
materialele plastice și cauciucurile. LOCTITE® 
480 oferă o bună rezistență în medii umede.

LO88194
1577228

LO88116
1854591

Formatori  de garnituri de etanșare  
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

Adezivi structurali
Descrierea aplicării:
Gama de produse HENKEL pentru lipire structurală 
oferă o mare varietate de soluții pentru a satisface 
diferitele cerințe și condiții care se aplică proiectării 
și construcțiilor industriale. Lipirea adezivă este un 
proces în care două materiale similare sau diferite 
sunt asamblate solid și permanent folosind un 
adeziv. Adezivii formează „punți” între suprafețele 
substraturilor care trebuie lipite. Pentru a obține o 
aderență optimă, trebuie îndeplinite următoarele 
cerințe: -Compatibilitatea adezivului în materialele care 
urmează să fi e îmbinate. -Compatibilitatea adezivului 
cu cerințele specifi cate. -Aplicarea corectă a adezivului.

Tratarea suprafețelor:
Pentru o bună proiectare a îmbinărilor, trebuie luate 
în considerare următoarele puncte cheie: a) pentru a 
atinge capacitatea maximă de transmisie a sarcinii, 
suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fi e cât mai 
largi posibil. B) forțele care acționează asupra garniturii  
trebuie distribuite pe întreaga linie de îmbinare.

ADEZIV ACRILIC 2C. 
AA 3295 50ML.

SPRAY  DE CURĂȚARE CONTACTE 
SF 7039 400ML.

SPRAY DE CURATARE PLASTIC SF 
7070 400ML.

LOCTITE® AA 3295 este un adeziv 
structural lichid bicomponent de 
uz general, de culoare verde, lichid 
preamestecat adecvat pentru lipirea 
metalelor, ceramicii și materialelor 
plastice. Oferă o rezistență bună 
la impact și uninterval termic de 
funcționare de până la +120 ° C. 
Rezistența la tăiere este de 25 N / mm² 
și timpul de fi xare este de 5 până la 10 
min. Nu aveți nevoie de activatori.

LOCTITE® SF 7039 este un adeziv 
de contact cu spray conceput 
pentru a curăța contactele electrice 
expuse la umezeală sau alte tipuri 
de contaminare fără a deteriora 
lacurile existente. Lasă un strat 
hidrofug la suprafață și este utilizat 
în mod obișnuit în aplicații în care 
temperatura de funcționare variază 
de la -30 ° C la +50 ° C.

LOCTITE® SF 7070 este un produs de 
curățare pe bază de solvent, fără CFC, 
de uz general, pentru curățarea și 
degresarea suprafețelor, care trebuie 
lipite cu adezivi LOCTITE®, în special 
piese din plastic. Poate fi  utilizat în 
operații de curățare prin pulverizare 
sau imersiune, la temperatura 
mediului. Produsul este capabil să 
îndepărteze majoritatea uleiurilor, 
grăsimilor, lubrifi anților, piliturii, 
etc. a pieselor din plastic fără risc de 
crăpare la tensiune.

LO88229
2090987

LO2098986
2223119

LO88432
2223122

Curățare
Descrierea aplicării:
Detergenții și degresanții LOCTITE® sunt foarte efi cienți și sunt disponibili în formule pe bază de apă și pe bază de 
solvent. La alegerea unui detergent sau degresant, principalii factori care trebuie luați în considerare sunt: timpul 
de uscare, dacă lasă reziduuri în urmă, mirosul și compatibilitatea cu substratul de curățat. 

Reziduurile sunt un aspect important: dacă piesele vor fi  prelucrate mai târziu (de exemplu, vopsite sau lipite) 
prezența reziduurilor pe suprafață ar putea afecta negativ aceste operațiuni. Compatibilitatea substratului este o 
problemă obișnuită atunci când vine vorba de materiale plastice și produse de curățare pe bază de solvenți.
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

Curățare Curățare

SOLUȚIE SPĂLARE MÂINI 
SF7850 3L

GRUND USCARE RAPIDĂ SF 7649 
150ML.

SPRAY CURĂȚARE FRÂNE 
VARIAC 500ML.

LOCTITE® SF 7850 este un produs 
de curățare natural pentru mâini 
care nu conține solvenți din petrol. 
Curățați-vă mâinile cu solvenți extrasi 
din portocale. Această soluție pentru 
mâini are parfum de citrice și nu 
conține parfumuri artifi ciale. Este o 
loțiune abrazivă prietenoasă pielii 
care conține aloe vera, lanolină și 
jojoba pentru a catifela și proteja 
pielea. Curăță fără apă și poate 
îndepărta grăsimea, murdăria, 
cerneala, uleiul, vopseaua, reziduurile 
garniturilor, epoxidele și cleiurile. 
Conține particule abrazive extra-fi ne 
care ajută la curățarea în profunzime 
a porilor pielii.

LOCTITE® SF 7649 este conceput 
pentru a accelera întărirea adezivilor 
anaerobi și a etanșanților LOCTITE® 
fără pierderi semnifi cative de 
rezistență la garnituri. Recomandat 
în special pentru aplicații cu metale 
pasive sau suprafețe inerte și cu 
goluri mari de aderență. LOCTITE® 
SF 7649 oferă performanțe bune la 
temperaturi scăzute de întărire și este 
recomandat atunci când temperatura 
de aplicare este sub 15 ° C.

VARIAC CURĂȚARE  FRÂNE este un 
agent de curățare transparent al 
frânelor și ambreiajului pe bază de 
solvent organic transparent. Produsul 
nu conține hidrocarburi clorurate și 
este disponibil în fl acoane  de aerosol  
cu dioxid de carbon ca agent de 
propulsie. VARIAC CURĂȚARE FRÂNE  
poate îndepărta grăsimea și uleiul 
de pe toate piesele auto, precum și 
reziduurile de adeziv și de etanșare. 
De asemenea, îndepărtează grăsimea 
întărită din balamale și garnituri.

LO2098251
9U5029

LO88236
1854004

LO1985649
2223118
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

Curățare

SPRAY CURĂȚARE PIESE SF 7063 
400ML.

PRODUS PENTRU ELIMINAREA 
GARNITURILOR DE ETANȘARE SF 
7200 400MLLOCTITE® SF 7063 este produsul 

nostru de uz general pentru curățarea 
și degresarea oricărui tip de suprafață 
sau utilaje înainte de a efectua orice 
reparație sau asamblare cu adezivi 
LOCTITE®. Este un produs de curățare 
pe bază de solvent și nu lasă reziduuri. 
LOCTITE® SF 7063 îndepărtează 
majoritatea grăsimilor, uleiurilor, 
lubrifi anților și fl uidelor de tăiere.

LOCTITE® SF 7200 este proiectat 
pentru îndepărtarea garniturilor 
chimice întărite prin înmuierea 
materialului din fl anșe. O dată aplicat, 
produsul formează un strat spumos 
pe fl anșă care împiedică scurgerea 
produsului. În acest fel, acesta 
funcționează atât timp cât rămâne pe 
fl anșă. Elimină urmele tuturor tipurilor 
de garnituri și etanșanți chimici pentru 
motor, precum și urmele uscate de 
ulei, gudron, funingine și vopsea. Este 
deosebit de potrivit pentru fl anșele 
din aluminiu sau alte metale moi unde 
suprafețele pieselor de curățat ar 
putea fi  deteriorate.

LO2098813
2223117

LO2099004
79040 1317781

Antigripanți

SPRAY ANTIGRIPARE CUPRU LB 
8007 400ML

ANTIGRIPARE GRAFIT T. LB 
8009 454G.

LOCTITE® LB 8007 este o pastă de 
pulverizare antigripare de înaltă 
performanță cu cupru și grafi t 
emulsionat într-o grăsime de înaltă 
calitate. Unele dintre aplicațiile sale 
tipice sunt lubrifi erea: șuruburi, 
piulițe, tuburi, șuruburi ale țevii de 
evacuare și saboti de frână. Rezistă la 
temperaturi ridicate de până la 980 ° 
C și protejează ansamblurile împotriva 
ruginii, coroziunii, gripării termice sau 
a sarcinilor mari. Numărul NLGI 0.

Descrierea aplicării:
Antigripanții LOCTITE® oferă protecție în medii și condiții de operare dure, de exemplu temperaturi extreme și 
atacuri corozive. De asemenea, previn uzura și coroziunea galvanică. De asemenea, pot fi  folosiți ca lubrifi anți 
de pornire în echipamente noi sau reparații.

LOCTITE® LB 8009 este un antigripant  
fără metal pe bază de grafi t și fl uor 
de calciu, cu o perie aplicatoare. 
Oferă lubrifi ere remarcabilă tuturor 
metalelor, inclusiv: oțel inoxidabil, 
aluminiu și metale moi. Rezistă la 
temperaturi extrem de ridicate de 
până la +1.315 ° C. Evaluarea sa NLGI 
este 1.

LO247784
2223114

LO504232
6V4876
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Pentru achiziționarea a 100 € 
în produsele Loctite, vă oferim 
gratuit un far V16.

Compuși umplere metalică Compuși umplere metalică
Descrierea aplicării:
Compușii cu umplere metalică LOCTITE® oferă soluții 
de întreținere la problemele cauzate de șocuri sau 
daune mecanice, inclusiv fi suri în carcase, chei uzate 
în arbori și gulere, arbori cilindrici uzați etc. Compușii 
cu umplere metalică LOCTITE® repară, reconstruiesc 
și restaurează utilajele și echipamentele deteriorate, 
permanent și fără a fi  nevoie de căldură sau sudură.

Tratarea suprafețelor:
Pregătirea suprafeței este vitală pentru aplicarea cu 
succes a acestor produse. O bună pregătire a suprafeței 
va îmbunătăți aderența compușilor cu umplere 
metalică LOCTITE® la piese, va preveni coroziunea între 
suprafața metalică și compus și va prelungi durata de 
viață a pieselor. După pregătirea suprafeței, piesele 
care trebuie reparate trebuie să fi e curate și uscate, 
fără contaminare chimică superfi cială sau internă, fără 
coroziune și cu un profi l de suprafață de cel puțin 75µ.

ETANȘANȚI METALICI SCURGERI 
EA 3463 114G.

CHIT OȚEL EA 3471 500G. CHIT ALUMINIU TEMP ÎNALT. EA 
3479 500G.

CHIT METAL SUPERIOR EA 
3478 453 G.

LOCTITE® 3463 este un bicomponent 
epoxidic versatil, din oțel pentru 
reparații. Se aplică ca chit și, atunci 
când este complet întărit, prezintă 
o rezistență ridicată la compresiune 
și o bună aderență la majoritatea 
suprafețelor. Acest produs este 
pentru scurgeri la țevi și rezervoare și 
repară mici defecte în carcase și găuri 
prelucrate de intrare a șuruburilor 
și știfturilor, blocului motor etc. 
Acest produs este de obicei utilizat 
în aplicații cu un interval termic de 
funcționare de la -30 ° C la +121 ° C.

LOCTITE® EA 3471 este un chit 
epoxidic cu două componente, de 
culoare gri, care nu se  desprinde, 
se aplică cu ușurință fără a fi  nevoie 
de căldură sau sudură. Unele dintre 
aplicațiile sale tipice includ: repararea 
defectelor nestructurale ale carcasei 
de oțel; etanșarea fi surilor la 
rezervoare, carcase, capace și supape; 
reconstrucția suprafeței garniturilor 
uzate; repararea eroziunilor cauzate 
de cavitație sau coroziune. Acest 
produs este de obicei utilizat în 
aplicații cu un interval termic de 
funcționare de la -30 ° C la + 105 ° C.

LOCTITE® EA 3479 este un epoxidic 
bicomponent puternic întărit și 
umplut cu pulbere de aluminiu, 
rezistent la temperaturi ridicate de 
până la 180 ° C pentru repararea 
și reconstrucția utilajelor uzate și / 
sau deteriorate. Inclusiv repararea 
arborilor, carcaselor, șpintului și 
fl anșelor. Poate fi  folosit pentru 
umplerea cavităților, nivelarea 
utilajelor, construirea matrițelor și 
șabloanelor, ca strat de sacrifi care etc.

LOCTITE® EA 3478 este un sistem 
epoxidic cu două componente, 
umplut cu ferosiliciu. Este extrem 
de rezistent la coroziune, atac 
chimic și abraziune. Ideal pentru 
recuperarea suprafețelor supuse 
compresiunii, atacului, impactului și 
mediilor corozive. Ajută la restabilirea 
toleranțelor uzate ale arborelui, la 
repararea șplintului și carcaselor 
deteriorate etc. Reconstruirea cheilor 
și a arborilor canelați. Reconstrucția 
garniturilor de etanșare  cilindrice 
uzate cu un component  montat pe 
un arbore, cum ar fi  cuzineți, cleme, 
elemente de tensionare și  angrenaje. 

LO467649
8T9019

LO478272 LO195826

LO2041670
2077530



www.blumaq.com
24

Blumaq, S.A.
Pol. Ind. Belcaire, parcela 202
12600 - Vall de Uxó (CASTELLÓN) 
+34 964 697 030   
+34 964 697 040    
blumaq@blumaq.com

Blumaq Alicante
Pol. Ind. Las Atalayas, parcela 89
03114 - Alicante (ALICANTE)
+34 965 284 822  
+34 965 116 519
alicante@blumaq.es

Blumaq Almeria
Pol. Ind. Rubira Sola, parcela H-20
04867 - Macael (ALMERÍA)
+34 950 126 146 
+34 950 126 147
almeria@blumaq.es

Blumaq Asturias
Pol. Ind. Falmuria, Avd. Guimarán, 19
33438 - Prendes (ASTURIAS)
+34 985 990 910 
+34 985 990 911
asturias@blumaq.es
 
Blumaq Barcelona
C/ Llobatona, 8 nave A-8
08840 - Viladecans (BARCELONA)
+34 936 378 838  
+34 936 378 738
barcelona@blumaq.es

Blumaq Coruña 
Pol. Ind. Bergondo, parcela I 6
15165 - Bergondo (CORUÑA)
+34 981 783 494   
+34 981 784 837 
galicia@blumaq.es

Blumaq Madrid
Pol. Ind. Finanzauto, C/Cuarzo, 13-15
28500 - Arganda del Rey (MADRID)
+34 918 729 175  
+34 918 719 101
madrid@blumaq.es

Blumaq Mérida
Pol. Ind. El Prado, C/ Valencia, 
parcela 01-B10
06800 - Mérida (BADAJOZ)
+34 924 371 066  
+34 924 371 479
merida@blumaq.es

Blumaq Ponferrada
Pol. Ind. de Camponaraya, sector II, parc. 18
24410 - Camponaraya (LEÓN)
+34 987 455 052 
+34 987 455 504
leon@blumaq.es

Blumaq Sevilla  
Pol. Ind. Merinales, nave 4 
41700 - Dos Hermanas (SEVILLA)
+34 954 689 920  
+34 954 689 921
sevilla@blumaq.es

Blumaq Tenerife
José Maldonado Dogour, 10
38009 - Santa Cruz de Tenerife (CANARIAS)
+34 922 232 833 
+34 922 217 992
tenerife@blumaq.es

Blumaq Zaragoza
Pol. Ind. Malpica, calle F-39
50016 - Zaragoza (ZARAGOZA)
+34 976 573 551 
+34 976 570 848
zaragoza@blumaq.es

Blumasur, S.L.
Pol. de la Torrecilla. 
prolong. Ingeniero Torres Quevedo, 3
14013 - Córdoba (CÓRDOBA)
+34 957 420 034  
+34 957 420 017

José Luis Núñez S.L.
Pg. Artunduaga - Etxe Aurreko, 13, 2G
48970 - Basauri (VIZCAYA)
+34 944 262 732  
+34 944 403 108

Blumaq Peças para Máquinas Industriais Lda. 
Rua do Casalinho, Cova do Homem - Pousos 
2410-201, Leiria - PORTUGAL 
+351 244 802 342
+351 244 802 334
blumaqportugal@blumaq.com

Blumaq France s.a.r.l.  
240 rue Hélène Boucher BP217 
78532 - Buc Cedex - FRANCE
+33 (0) 1.30.83.09.59  
+33 (0) 1.39.56.60.30  
blumaqfrance@blumaq.com

Blumaq Chile, S.A.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva, 
N° 7070, Bodega # 28.
8700489  Quilicura. Santiago de Chile - CHILE
+56 2 2739 1527       
blumaqchile@blumaq.com

Blumaq Corp.
7859 NW 99 Street
Hialeah Gardens, FL 33016 - USA
Toll Free Sales: +1 844 314 9016
+1 305 558 4051  
+1 305 558 4262    
blumaqmiami@blumaq.com

Blumaq Corp.
4395 Pidgeon Roost Road
Memphis, TN. 38118 - USA
+1 901 347 3217
+1 812 615 0194
blumaqmemphis@blumaq.com

Blumaq Perú S.A.C.
Av. San Luis 817 - 821 - San Luis
Lima - PERÚ
+51 1 5003890
+51 995 070770
blumaqperu@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti. 
İdealtepe Mahallesi 
Denizciler Sokak No:14/2 
34841 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul - TURKEY 
+9 0216 4898740 
+9 0216 3668567
blumaqturkey@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti. 
Görece Cumhuriyet Mahallesi İZDEP 2 
Mithatpaşa Cad. No:2A9/9 
35473 Menderes, İzmir - TURKEY 
+90 232 502 32 35 
+90 232 502 32 36
blumaqizmir@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.
1183 Cad. No:8   
OSTİM  06374, Ankara - TURKEY
+90 3125028381
+90 3125028372
blumaqankara@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.
Çıplaklı mah. Akdeniz blv.
No 274/ 1-2 Döşemealti , Antalya - TURKEY
+90 242 502 51 59
blumaqantalya@blumaq.com

Blumaq China
Room 601, Dongcheng International Plaza Nº. 796 Yaoga 
Road   
Yinzhou District,  
315040, Ningbo, Zhejiang - CHINA
+86 574 2795 1982
+86 574 2795 1986
blumaqchina@blumaq.com

Blumaq Italia s.r.l. 
Via del Campo, 2
40012 Calderara di Reno, Bologna - ITALY
+39 051733118  
+39 051731953
blumaqitalia@blumaq.com

Blumaq Co.Ltd 
195030, Chimikov street, h.28AC
Saint-Petersburg - RUSSIA 
+7(812) 612-25-75 
+8 (800) 550-35-43
blumaqrussia@blumaq.com

Blumaq Ro S.R.L.
Str Livezii, 35G Alba Iulia - ROMANIA
+40 358401 110
+40 358401 110
blumaqromania@blumaq.com

Blumaq South Africa (Pty) Ltd. 
Unit 8, Osborn Park, Barfoot Road 
Estera, Germiston - SOUTH AFRICA 
+27 0119665092 
southafrica@blumaq.com

Blumaq Zambia Limited 
Plot 4976/M
T3 Kitwe/Ndola Road
Kitwe - ZAMBIA
+260 96 092 3962
zambia@blumaq.com

Blumaq Central Asia
Timiryazev Str., 42, Block 15/107, office 207 - Bostandyk 
District, Almaty - KAZAKHSTAN
+7 727 245 89 66
blumaqca@blumaq.com

Blumaq Namibia
Unit 5 Plenarg Industrial Park
Erf 198 Gold Street- Prosperita -  Windhoek
+264812917539 
namibia@blumaq.com

Blumaq în întreaga lume

U.S.A.

PERÚ

CHILE

PORTUGAL

ESPAÑA
FRANCIA

ZAMBIA

SUDÁFRICA

ITALIA
RUMANÍA

RUSIA

TURQUÍA

CHINA

NAMIBIA

KAZAJISTAN
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