Years of
Innovation

Anti-Seize

! Zabezpiecza przed
zacieraniem

! Zabezpiecza przed
agresywnym
‚rodowiskiem

! Zabezpiecza przed
korozjå

! Zabezpiecza przed
zapiekaniem

PL

Anti-Seize
Produkty Loctite® Anti – Seize stanowiå grup™ past przeznaczonych do przeciwdzia¬ania korozji
cz™‚ci metalowych oraz do zapobiegania ich zacieraniu i zapiekaniu. U¬atwiajå one monta¿
i demonta¿ po¬åczeñ wciskanych i gwintowanych, zapobiegajåc zu¿yciu w czasie monta¿u i pracy.
Opracowane by sprostaç ci™¿kim warunkom pracy, chroniå przed wysokimi temperaturami pracy,
wysokimi obciå¿eniami, chemikaliami, uderzeniami i wibracjami.

Jakie så wymagania?
Aplikacje o wysokich wymaganiach

Wybór
Kolor
Sk¬adnik smarujåcy

Do‚w. wspó¬. tarcia z¬åcza gwintowego (K)
Klasa N.L.G.I.
Zakres temperatury pracy
Opakowania:

Certyfikaty

Do stosowania
w ‚rodowisku
nara¿onym na
dzia¬anie wilgoci /
wody

Do stosowania
w przemy‚le
nuklearnym

Do d¬ugotrwa¬ego
zabezpieczania elementów pracujåcych
w wysokich
temperaturach.

Eliminuje zacieranie
podczas monta¿u
(wysoka zawarto‚ç
MoS2)

Do przemys¬u
stoczniowego
Pasta Anti-Seize

N-7000 o wysokiej
czysto‚ci
Pasta Anti-Seize

Wysokoodporna
Pasta Anti-Seize

Pasta
molibdenowa

8023

8013

8009

8012

Czarny

Ciemno-szary

Czarny

Czarny

Grafit, wapñ,
azotek borowy
i inhibitory korozji

Grafit
i tlenek wapniowy

Grafit, wapñ
i fluorek

MoS2
i inhibitory korozji

0.18

0.16

0.16

0.11

1

1

1

1

-30 do +1315 °C
453 g z p™dzlem

-30 do +1315 °C
453 g z p™dzlem

-30 do +1315 °C
453 g z p™dzlem
3,5 kg puszka

-30 do +400 °C
453 g z p™dzlem
6,8 kg puszka

Towarzystwo
Klasyfikacyjne USA
MIL - PRF-977 E

PMUC
D5OYP12 General Electric
TIL 117 - 3R1

–

–

Loctite® 8023 z p™dzlem

Loctite® 8013 z p™dzlem

Loctite® 8009 z p™dzlem

Loctite® 8012 z p™dzlem

Pasta Anti-Seize nie zawierajåca metalu, o wysokiej czysto‚ci i doskona¬ej
odporno‚ci chemicznej.

Pasta Anti-Seize nie zawierajåca metalu, zapewniajåca d¬ugotrwa¬e smarowanie
cz™‚ci metalowych w¬åcznie ze stalå nierdzewnå
i tytanem.

Pasta monta¿owa zawierajåca MoS2, zapewnia doskona¬e smarowanie oraz
znakomitå odporno‚ç na
wysokie obciå¿enia cz™‚ci
podczas rozruchu i docierania.

Przyk¬ady
zastosowañ
Application
Examples

Opis
Application Examples

Pasta Anti-Seize zapobiegajåca zatarciom, szczególnie odporna na wymywanie i wyp¬ukiwanie.

Zalecany do stosowania
na stali nierdzewnej. Idealny do aplikacji w przemy‚le nuklearnym.

Nowy

Ogólnego stosowania
Dopuszczenie do kontaktu z ¿ywno‚ciå
Tak

Nie

Czy zachodzi incydentalny kontakt produktami
spo¿ywczymi?

Czy pasta zawiera miedΩ?

Nie

Tak

Nie

Tak

C5-A® - zawiera miedΩ
Pasta Anti-Seize

Zawiera aluminium
Pasta Anti-Seize

Nie zawiera metali
Pasta Anti-Seize

Zawiera MoS2
Pasta/spray

Do kontaktu z produktami spo¿ywczymi
Pasta Anti-Seize

8007/8008
8065

8150/8151
8060

8153/8156

8154/8155

8014

Miedziany

Szary

Bia¬y

Czarny

Bia¬y

MiedΩ i grafit

Aluminium, miedΩ
i grafit

Dodatki smarne
typu EP
(ekstremalne naciski)

MoS2

bia¬y olej
i dodatki smarne typu EP
(ekstremalne naciski)

–

–

–

–

–

1

0

2

0

1

-30 do +980 °C
400 ml aerozol
113 g, 453 g z p™dzlem,
3,6 kg puszka,
sztyft

-30 do +900 °C
400 ml aerozol, 500 g puszka,
1 kg puszka,
5 kg puszka
sztyft

-25 do +900 °C
400 ml aerozol
500 g puszka

-20 do +450 °C
400 ml aerozol,
1 kg puszka

-30 do +400 °C
907 g puszka

MIL-PRF-907E

SECLF 216

SECLF 216

NSF H2 for 8154
(brak kontaktu)

FDA 21 CFR 178-3570
NSF H1
(do krótkotrwa¬ego kontaktu)

C5-A®
®

Loctite 8007 aerozol

Loctite® 8150

Loctite® 8153 aerozol

Loctite® 8154 aerozol
®

Loctite® 8151 aerozol

Loctite® 8156 puszka

Loctite 8155

Loctite 8008 z p™dzlem

Loctite® 8060 sztyft

Loctite® 8065 sztyft

Pasta Anti-Seize
zawierajåca aluminium
zalecana do ‚rub,
nakr™tek, rur,
wymienników ciep¬a itp.

Pasta Anti-Seize nie zawierajåca metali.
Mo¿e byç stosowana
w aplikacjach wymagajåcych wysokiej czysto‚ci na
stali nierdzewnej, stopach
miedzi w ‚rodowisku o wysokiej wilgotno‚ci i w aplikacjach standardowych.

Pasta monta¿owa na bazie
MoS2, idealna do nieruchomych i wolno poruszajåcych si™ cz™‚ci.

®

Pasta Anti-Seize zawierajåca miedΩ zalecana do ‚rub,
nakr™tek, rur, wymienników
ciep¬a itp. Typowe zastosowania: ‚ruby uk¬adu wydechowego, ‚ruby zacisków
hamulca tarczowego.

Typowe zastosowania:
‚ruby ¬åczåce ko¬a
z piastami.

Chroni po¬åczenia wciskane przed zapiekaniem si™
i zacieraniem. Zabezpiecza
cz™‚ci w okresie ich docierania.

Loctite® 8014
Nie zawierajåca metali
pasta Anti-Seize przeznaczona do kontaktu z produktami spo¿ywczymi.
Zalecana do cz™‚ci ze stali
nierdzewnej, stosowana
w ‚rodowisku o wysokiej
wilgotno‚ci.

Jeszcze jeden powód aby
stosowaç produkty Loctite®
Udoskonalajåc metody stosowane w naprawach i przeglådach technicznych produkty Anti-Seize Loctite® så
dost™pne w formie wygodnego wykr™canego sztyftu, co
zdecydowanie u¬atwia ich stosowanie.

Nowy sztyft

Sztyfty Loctite®
„Wypróbuj

• Idealne do stosowania w naprawach doraΩnych

a na pewno

• }atwe do umieszczenia w skrzynce narz™dziowej

polubisz”

• }atwe do przenoszenia
• Mo¿liwe do stosowania w wi™kszo‚ci aplikacji

Moment dociågania
Wprowadzenie odpowiedniej si¬y zacisku jest warunkiem niezb™dnym do w¬a‚ciwej i bezawaryjnej pracy z¬åcza gwintowego. Moment dociågania
nakr™tki lub ‚ruby wp¬ywa na warto‚ç osiåganej si¬y zacisku. Zastosowanie pasty Anti-Seize zwi™ksza si¬™ zacisku przy u¿yciu tego samego
momentu dociågania w porównaniu do z¬åcza bez pasty. Dodatkowå zaletå jest równie¿ bardziej równomierny rozk¬ad si¬y zacisku przypadajåcy na
poszczególne ‚ruby. Zale¿no‚ç pomi™dzy momentem dociågania i si¬å zacisku opisuje równanie: T = KFD
Gdzie: T = Moment dociågania ( in-lb, ft-lb, Nm)
F = Si¬a zacisku (lb, N)
D = “rednica nominalna ‚ruby (in, ft, m)
K = Wspó¬czynnik momentu dociågajåcego (lub wspó¬czynnik nakr™tki) okre‚lany do‚wiadczalnie
Wspó¬czynniki K: Wspó¬czynniki K ustalono na 1/2” stalowych ‚rubach klasa 8 i nakr™tkach 5 w te‚cie napr™¿enia osiowego i momentu dociågania.
Past™ na¬o¿ono zarówno na gwint ‚ruby jak i obie powierzchnie podk¬adki.
Henkel Loctite zak¬ada, ¿e przedstawione dane wiernie odzwierciedlajå zachowanie z¬åcza gwintowego. Jednak¿e Loctite nie mo¿e gwarantowaç
identycznych wyników dla konkretnego z¬åcza. Okre‚lenie wspó¬czynnika K powinno byç dokonywane indywidualnie.
Uwaga: U¿ywane så dwa rodzaje „wspó¬czynników” wyra¿ajåcych zale¿no‚ç pomi™dzy napr™¿eniem ‚ruby i momentem jej dociågania; wspó¬czynnik momentu dociågajåcego(zwany równie¿„
wspó¬czynnikiem nakr™tki”) jest powszechniej stosowany. Innym rozwiåzaniem jest „wspó¬czynnik tarcia z¬åcza gwintowego” którego warto‚ç wynosi 2/3 (lub 67 %) wspó¬czynnika momentu dociågajåcego.

Informacje niezb™dne do sk¬adania zamówieñ
Nazwa

Opakowanie

8007
8008
8008
8008
8009
8009
8012
8012
8013
8014
8023

C5-A® Copper Anti-Seize
C5-A® Copper Anti-Seize
C5-A® Copper Anti-Seize
C5-A® Copper Anti-Seize
Heavy Duty Anti-Seize
Heavy Duty Anti-Seize
Moly Paste
Moly Paste
N-7000 High Purity Anti-Seize
Food Grade Anti-Seize
Marine Grade Anti-Seize

400 ml aerozol
453 g z p™dzlem
113 g
3.6 kg puszka
453 g z p™dzlem
3.6 kg puszka
453 g z p™dzlem
6.8 kg puszka
453 g z p™dzlem
907 g puszka
453 g brush top

Nr kat.

31950
37592
37597
37593
37605
37608
37609
37634
37621
37636
37625

Nr prod.

Nazwa

8060
8065
8150
8150
8150
8151
8153
8154
8155
8156

Aluminium Anti-Seize
C5-A® Copper Anti-Seize
Aluminium Anti-Seize
Aluminium Anti-Seize
Aluminium Anti-Seize
Aluminium Anti-Seize
Metal Free Anti-Seize
MoS2 Assembly Spray
MoS2 Assembly Paste
Metal Free Anti-Seize

Opakowanie

sztyft
sztyft
500 g puszka
1 kg puszka
5 kg puszka
400 ml aerozol
400 ml aerozol
400 ml aerozol
1 kg puszka
500 g puszka

Nr kat.

37742
37754
15376
15377
37610
26485
26489
26482
26568
26530

Ref.No PL 052 - 06/03

Nr prod.

Aby uzyskaç dok¬adne informacje o produktach i ich zastosowaniu nale¿y zapoznaç si™ z Kartami Danych Technicznych lub skontaktowaç si™ z oddzia¬em Henkel Loctite.

Henkel Polska S.A.
Business Unit Loctite
ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA
Tel. +48 (22) 56 56 200, Faks +48 (22) 56 56 222
Loctite Info-Linia: 0-801-111-222
loctite.polska@henkel.at
Loctite® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Korporacji Loctite

Aby uzyskaç dodatkowe informacje
odwiedΩ naszå stron™ internetowå

www.loctite.com

