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23854 598 Silikonové plošné těsnění černé 300 ml 12

24006 511 Tmel na potrubí 50 ml 9

24055 5920 Silikonové plošné těsnění měděné 300 ml 12

24304 243 Zajišťování šroubů-středněpevnostní 10 ml 6

24333 243 Zajišťování šroubů-středněpevnostní 50 ml 6

24783 7063 Rychločistič 400 ml 17

25399 3430 Fast Epoxy 24 ml 5

26481 8154 Stříkatelné mazivo s MOS2 400 ml 20

26521 8201 5-Way Spray 400 ml 19

27016 270 Zajišťování šroubů-vysokopevnostní 10 ml 6

27041 270 Zajišťování šroubů-vysokopevnostní 50 ml 6

28832 7063 Rychločistič 10 l 17

29685 648 Lepidlo na vložky a ložiska 5 ml 8

29686 270 Zajišťování šroubů-vysokopevnostní 5 ml 6

29687 243 Zajišťování šroubů-středněpevnostní 5 ml 6

30632 7850 Čistič rukou 400 ml 23

30640 7850 Čistič rukou 3 l 23

30740 Black Tite 200 ml 13

31031 7855 Čistič rukou 400 ml 23

31034 7200 Odstraňovač lepidel a tmelů 400 ml 17

31041 7840 Cleaner/Degreaser 750 ml 17

31049 7840 Cleaner/Degreaser 5 l 17

31052 7840 Cleaner/Degreaser 20 l 17

31209 5922 Plošné těsnění nevytvrzující 200 ml 14

31440 Čistič brzd a spojky 500 ml 16

31471 Silikonový sprej 400 ml 19

31484 8018 Odrezovač 400 ml 18

33050 3421 Lepidlo 200 ml 4

33051 3421 Lepidlo 2x 900 ml 4

33053 3422 Lepidlo 200 ml 4

33062 3423 Lepidlo 200 ml 4

33077 3423 Lepidlo 2x 900 ml 4

33103 3425 Lepidlo 200 ml 4

33354 3422 Lepidlo 50 ml 4

33355 3423 Lepidlo 50 ml 4

33356 3425 Lepidlo 50 ml 4

33369 3421 Lepidlo 50 ml 4

51034 510 Plošná těsnění - vysokopevnostní 50 ml 10

57436 574 Plošná těsnění - rychle vytvrzující 50 ml 11

63814 638 Upevňování válcových spojů 10 ml 7

63830 638 Upevňování válcových spojů 50 ml 7

64832 648 Lepidlo na vložky a těsnění 50 ml 8

97001 Ruční peristaltická dávkovací pumpička 97001 kus 21

300092 Vysokoteplotní RTV silikon modrý 310 ml 13

300095 Vysokoteplotní RTV silikon modrý 80 ml 13

100.31 D Čistič brzd a spojky 10 l 16

100.32 E Láhev s pumpičkovým rozprašovačem kus 21

106.05 C Teroclean Forte 4,5 l 22

107.14 W Bílá vazelína 300 ml 20

107.15 X Teroclean Forte sada 22

109.14 N MO-Universal 400 ml 18

114.78 B Pasta k broušení ventilů 100 ml 16

128.15 E MO-Universal 4,5 l 18

13313 O-Ring-sada kufr 15

135.60 P Čistič brzd a spojky 50 l 16

136.16 A Plastilube 300 ml 19

142.98 R Silikonový sprej 300 ml 19

143.32 D MO - láhev s pumpičkovým rozprašovačem kus 21

149.76 D Plastilube 5,5 ml 19

150.24 F Plastilube 35 ml 19

167.51 H Neviditelné rukavice 600 ml 22

15374 8151 Anti Seize 150 ml 18

15375 8151 Anti Seize 300 ml 18

15378 8151 Anti Seize 50 ml 18

157.14 F Teroquick-dávkovač kus 22

167.40 W Teroquick-pasta k mytí rukou 12,5 l 22

167.65 Y Staku-ruční tlaková pistole kus 21

16811 3450 Tekutý kov 25 ml 5

16877 542 Hydraulický tmel 10 ml 10

16878 542 Hydraulický tmel 50 ml 10

16895 603 Upevňování válcových spojů 10 ml 7

16896 603 Upevňování válcových spojů 50 ml 7

171.02 P Čistič brzd a spojky 500 ml 16

18866 5926 Silikonové plošné těsnění modré 40 ml 14

18907 5923 Tekuté plošné těsnění elastické 450 ml 15

18916 5921 Plošné těsnění vytvrzující 200 ml 14

18920 5972 Plošné těsnění vysokoteplotní 200 g 15

18938 5922 Plošné těsnění nevytvrzující 60 ml 14

18945 577 Tmel na závity 50 ml 9

18956 660 Lepidlo na vložky a ložiska/plnič-Quick Metal 50 ml 8  

18967 518 Plošné těsnění - elastické 50 ml 11

18986 7061 Rychločistič 400 ml 16

191.93 M Teroquick - pasta k mytí rukou 350 ml 22

19242 598 Silikonové plošné těsnění černé 95 g 12

19245 5920 Silikonové plošné těsnění měděné 85 g 12

19248 5699 Silikonové plošné těsnění šedé 99 g 13

21071 5699 Silikonové plošné těsnění šedé 300 ml 13

21625 518 Plošné těsnění - elastické 25 ml 11

22214 222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní 10 ml 6

22252 222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní 50 ml 6
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Epoxidové dvousložkové lepidlo plněné 
minerály určené pro opravy ocelových a 
litinových částí vyžadujících vysokou pevnost.
Vytvrzuje rychle. Tekuté.

Použití:

• Opravy děr, prasklin a nesprávně 
vyvrtaných otvorů v kovu.

• Opravy zkorodovaných přírub a potrubí.

• Náhrada rozbitých dílů.

• Po vytvrzení dále mechanicky 
opraco-vatelný.

• Teplotní rozsah: až do +120°C

Základ: epoxidová pryskyřice

Barva: stříbrná šedá

Čištění: Setřít přetoky před vytvrzením. 

Následně očistit rozpouštědlem.

3450 Tekutý kov

Loctite Fast Epoxy je dvousložkové universál-
ní epoxidové lepidlo. Je určeno pro lepení vel-
kého počtu materiálů buď mezi sebou nebo
různými druhy materiálů. Vytvrzuje při nízké
teplotě a lze jej použít v tenké vrstvě.

• Rychle vytvrzující universální dvousložkové
lepidlo.

• Bez rozpouštědel.

• Dobře vyplňuje spáry, vytvrzuje ve všech
tloušťkách vrstev.

• Teplotní rozsah: od -40°C až do 120°C

3430 Fast Epoxy 3421 Lepidlo

3421 je dvousložkové epoxidové lepidlo,
které po smíchání pomalu vytvrzuje při
pokojové teplotě. Jedná se o obecně
použitelné lepidlo, kterým se dosáhne
vysoká pevnost spoje odolného vlhkosti
a vodě.

Použití:

Vysoká plnicí schopnost tohoto lepícího
systému umožňuje spojovat drsné a
nedoléhavé plochy z kovu, keramiky,
dřeva nebo tuhého plastu.

Základ: epoxid
Barva:          jantarová
Pracovní čas: 180 minut
Plné vytvrzení: 36 hodin

3423 Lepidlo

3423 je dvousložkové vysoce viskózní
tixotropní epoxidové lepidlo, které po
smíchání obou složek vytvrzuje při 
pokojové teplotě.

Tixotropické vlastnosti umožňují tomuto
lepícímu systému slepit drsné vertikální
povrchy vyrobené z kovu, keramiky,
tuhého plastu nebo dřeva při spáře 
až 3mm.

Základ: epoxid
Barva:          kovově šedá
Pracovní čas: 60 minut
Plné vytvrzení: 12 hodin

3425 Lepidlo

3425 je dvousložkové vysoce viskózní tixotropní epoxidové
lepidlo, které po smíchání vytvrzuje při
pokojové teplotě.

Použití:

Umožňuje slepit drsné vertikální povrchy
vyrobené z kovu, keramiky, tuhého plastu
nebo dřeva při spáře až 3 mm. V průběhu
vulkanizace je možné povrch vyhladit.

Základ: epoxid
Barva:          žluto-bílá
Pracovní čas: 90 minut
Plné vytvrzení: 24 hodin

3422 Lepidlo

3422 je dvousložkové epoxidové lepidlo,
které po smíchání rychle vytvrzuje při
pokojové teplotě. Jedná se o obecně
použitelné lepidlo, nestékající, kterým se
dosáhne vysoká pevnost spoje různých
substrátů.

Základ: epoxid
Barva:          žluto-bílá
Pracovní čas: 3 minuty
Plné vytvrzení: 2 hodiny

obal obsah balení č. art.

dvojitá kartuše

dvojitá kartuše
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obal obsah balení č. art.
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dvojitá kartuše

plechovka

50 ml

200 ml

2x 900 ml

10

10

1

33355

33062

33077 
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obal obsah balení č. art.

dvojitá stříkačka 25 ml 24 16811

obal obsah balení č. art.

plastové balení 24 ml 12 25399
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Nakupujte na internetu - www.loctite.as



76

Výrobek 603 je jednosložkový anaerobní
upevňovací lepidlo pro válcové spoje.
Výrobek vytvrzuje po omezení přístupu
vzduchu v uzavřeném prostoru kovového
spoje.

Použití:

• Pro upevňování smontovaných vál-
cových částí.

• Použití zahrnuje upevňování valivých
ložisek nebo olejem napuštěných
vložek do pouzder.

• Teplotní rozsah:
až do +150°C

Základ: urethanový metakrylát

Barva: světélkující zelená 

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím 

hadříkem/papírem

603 Upevňování válcových spojů

Výrobek 638 je jednosložkový anaerobní
upevňovací lepidlo pro válcové spoje,
kterým se dosáhne rychle vysoká pevnost,
je-li omezen přístup vzduchu mezi 
těsněnými plochami z kovu.

Použití:

• Pro upevňování smontovaných vál-
cových částí, obzvláště je-li lepená
mezera do 0,25 mm.

• Použití zahrnuje upevňování vložek i
objímek do pouzder a na hřídele.

• Teplotní rozsah: až do +150°C

Základ: urethanový metakrylát

Barva: světélkující zelená

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím

hadříkem/papírem

638 Upevňování válcových spojů

Zajišťuje závity, matice, šrouby proti
samovolnému uvolnění vibracemi a
zároveň utěsňuje. Umožňuje povolení
běžným nářadím. Může být použit na
části i dodatečně, k dosažení lepších
výsledků očistit s čističem Loctite
Quick Cleaner.

Použití:

• Utěsňuje závitové spoje a zabra-
ňuje korozi v závitu.

• Může být použito až do M36.

• Teplotní rozsah: 
od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: modrá

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím

hadříkem/papírem

Zajišťuje vysoce zatížené závity, matice,
šrouby proti samovolnému uvolnění 
vibracemi a taktéž utěsňuje. 

Je určen pro  trvale sešroubované spoje,
které již nemají být nikdy uvolněny.

Uvolnění pomocí běžného nářadí je těžké
(zahřát na 150°C). Je také vhodný pro 
upevnění částí.

Použití:

• Může být použito až do M20.

• Teplotní rozsah:
-55 °C up to +150 °C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: zelená

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím 

hadříkem/papírem

243 Zajišťování šroubů - středněpevnostní 

Výrobek 222 je jednosložkový anaerobní
materiál pro zajišťování závitů, který je 
tixotropický a nízká pevnost umožňuje 
snadnou demontáž.

Použití:

• Zabraňuje uvolnění vibracemi a prosa-
kování šroubovaných spojů.

• Může být použito až do M10.

• Teplotní rozsah: až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: temně fialová

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím
hadříkem/papírem

222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní 

270 Zajišťování šroubů - vysokopevnostní 

obal obsah balení č. art.
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Zajišťování šroubů Upevňování
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Výrobek 511 je jednosložkový, nízko-
pevnostní,  tixotropní anaerobní rychle
vytvrzující tmel. Výrobek rychle vytvrzuje
je-li omezen přístup vzduchu mezi 
těsněnými plochami z kovu.

Použití:

• Vhodný k tmelení kovových šroubení.

• Je možné tmelit závity trubek  
a šroubení až do 2“.

• Promazává během montáže.

• Teplotní rozsah:
až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: krémová

Čištění: setřít přetoky suchým 
čistícím hadříkem/papírem

511 - Tmel na potrubí

Pro bezpečné spoje ložisek na hřídele.
Oprava spočívá ve vymezení vůlí.
Vytlučená uložení ložisek se opětovně
utěsní. Těsní a ochraňuje před nežádoucí
korozí.

Použití:

• Zvyšuje pevnost nalisovaných spojů.

• Ochraňuje proti korozi.

• Teplotní rozsah: 
od -55°C až do +175°C

Základ: urethanový metakrylát

Barva: zelená

Čištění: setřít přetoky suchým 
čistícím hadříkem/papírem

648 Lepidlo na vložky a ložiska

Pro jednoduchou opravu ložisek, vložek a
hřídelí. Také ochraňuje před vznikem rzi. Je
obzvláště vhodný pro vyplňování velkých
tolerancí na hřídelích a pouzdrech 
zapříčiněných opotřebením. Ideální pro
vymezení vůlí na zalícovaných perech a
opotřebených drážkových hřídelích. Také
pro upevnění  závitů a matic větších než
M10.

Použití:

• Ochraňuje proti korozi spoje.

• Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C

Základ: urethanový metakrylát

Barva: stříbrně šedá

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím
hadříkem/papírem

660 Lepidlo na vložky a ložiska/plnič 
- Quick Metal 

Na potrubí a závity až do velikosti 3 palců.
Utěsňuje vodní, plynové a i jiné systémy obsa-
hující kapaliny a tlakový vzduch, je netoxický a
certifikovaný mnoha vodárenskými a plyná-
renskými institucemi.

Použití:

• Utěsňuje bez konopí a pasty.

• Snadná instalace všech druhů šroubení.

• Schváleno Ministerstvem zdravotnictví,
zahraničními institucemi ÖVGW, DVGW
atd.

• Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: žlutá

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím
hadříkem/papírem

577 Tmel na závity

obal obsah balení č. art.

láhev/blistr

láhev

5 ml

50 ml

12

12

29685

64832

obal obsah balení č. art.

láhev/kartón 50 ml 12 18956

obal obsah balení č. art.

láhev 50 ml 12 24006

obal obsah balení č. art.

láhev 50 ml 12 18945

Upevňování Plošné těsnění & tmelení
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K utěsňování tvarově stabilních kovových
přírub. Může nahradit pevné těsnění, jestliže
to konstrukce dovoluje.

K rychlému vytvrzení dochází za nepřístupu
vzduchu ve styku s kovem.

Pro středně pevná spojení, lehce 
demontovatelné. Vysoce odolné proti
namáhání a vibracím. Odolné většině 
tekutin v automobilu.

Použití:

• Vyplňuje nerovnosti tmelených ploch do
max. 0,5 mm.

• Teplotní rozsah:
od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: oranžová

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/
papírem

574 - Plošné těsnění - rychle vytvrzující 

Výrobek 542 je doporučován pro jemné
závity u pneumatických a hydraulických
systémů, obzvláště pro ty, které jsou
vystaveny vibracím.

Použití:

• Upevňuje a tmelí spoje hydraulických
pneumatických systémů.

• Je doporučen pro tmelení kovových
šroubení, které by měly být plně
dotaženy.

• Teplotní rozsah: až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu 

Barva: hnědá 

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím
hadříkem/papírem

542 Hydraulický tmel

Pro tmelení přírub nebo tuhých kovových
dílů. 

Použití:

• Utěsňování bloků převodovek z hliníku
a šedé litiny.

• Utěsňování těles vodních pump.

• Utěsňování přírub strojírenských 
konstrukcí.

• Teplotní rozsah:
od -55°C až do +175°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: růžová

Čištění: setřít přetoky suchým 
čistícím hadříkem/papírem

510 Plošné těsnění - vysokopevnostní

K utěsňování tvarově stabilních kovových přírub.
Vyplňuje malé škrábance a nerovnosti do 0,5
mm. K rychlému vytvrzení dochází za nepřístupu
vzduchu ve styku s kovem.

Použití:

• Ochraňuje proti korozi.

• Odolný proti většině kapalin používaných v
automobilu.

• Při malých tlacích je spoj těsný okamžitě.

• Teplotní rozsah:
od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: červená

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím
hadříkem/papírem

518 - Plošné těsnění - elastické

obal obsah balení č. art.

láhev/kartón 50 ml 12 57436

obal obsah balení č. art.

stříkačka/blistr

stříkačka/blistr

25 ml

50 ml

10

10

21625

18967

obal obsah balení č. art.

láhev

láhev

10 ml

50 ml

12

12

16877

16878

obal obsah balení č. art.

láhev/kartón 50 ml 12 51034

Plošné těsnění & tmelení Plošné těsnění & tmelení
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Rychle vytvrzující těsnící hmota
vyplňující spáry až do 6 mm.
Použitelná i pro dotěsnění pevného
těsnění. Nezpůsobuje korozi. Nemá
negativní vliv na lambda sondu.

Použití:

• Utěsňuje pomocí přilnavosti k
ploše. Montáž dílů provést před
započetím vytvrzování.

• Pro flexibilní i pevné díly motoru
z hliníku. 

• Odolný vůči motorovým olejům
a chladícím kapalinám.

• Nezpůsobuje korozi.

• Schválený pro Toyotu, Nissan, Hondu, Mitsubishi,
Hyundai. 

• Teplotní rozsah: až do 205°C.

Základ: oximový silikon

Barva: šedá

Čištění: před vytvrzením čističem FL

5699 Silikonové plošné těsnění šedé

Silikonová těsnící hmota se zárukami 
a atesty. Vhodná pro všechny typy automo-
bilů, nahrazuje tradiční plochá těsnění.

• Okamžitá funkce.

• Odolný vysokým teplotám.

• Snadná aplikace.

• Je hospodárný.

Základ: oximový silikon

Barva: kovově černý

Čištění: Loctite 7063

Black Tite

Rychle vytvrzující těsnící hmota
vyplňující spáry až do 6mm.
Použitelná i pro dotěsnění pevného
těsnění. Nezpůsobuje korozi. Nemá
negativní vliv na lambda sondu. 
Je odolný olejům.

Použití:

• Utěsňuje pomocí přilnavosti 
k ploše, montáž dílů provést před
započetím vytvrzování.

• K utěsňování flexibilních i pev-
ných olejových van k bloku
motoru.

• Utěsňuje umělohmotné a ple-
chové kryty v motorovém 
prostoru.

• Schváleno pro Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel.

• Teplotní rozsah: až do +205°C

Základ: oximový silikon

Barva: černá

Čištění: před vytvrzením čističem FL

Rychle vytvrzující těsnící hmota
vyplňující spáry až do 6 mm.
Použitelná i pro dotěsnění pevného
těsnění. Neutrální vůči všem 
materiálům. Nezpůsobuje korozi.
Nemá negativní vliv na lambda
sondu. Odolný proti vysokým
teplotám.

Použití:

• Utěsňuje pomocí přilnavosti 
k ploše, montáž dílů provést
před započetím vytvrzování.

• K utěsňování flexibilních i pev-
ných dílů motoru z hliníku 
a šedé litiny.

• Odolný vysokým teplotám.

• Odolný motorovým a převodovým olejům.

• Nezpůsobuje korozi.

• Schváleno např. pro Ford, GM, Toyota atd.

• Teplotní rozsah: až 315°C

Základ: oximový silikon

Barva: měděná

Čištění: před vytvrzením čističem FL

598 Silikonové plošné těsnění černé 5920 Silikonové plošné těsnění měděné

Modrý silikonový tmel je ideální tmel
pro mnohá použití při opravách auto-
mobilů.

Použití:

• Těsnění víka ventilů, vodní pumpy,
bloku převodovky.

• Utěsňuje pomocí přilnavosti k
ploše. Montáž provést před 
započetím vytvrzování.

• Těsnění spojek hadic chladícího
systému.

• Nezpůsobuje korozi.

• Teplotní rozsah: až do 250°C

Základ: oximový silikon

Barva: modrá

Čištění: před vytvrzením čističem FL

Vysokoteplotní RTV silikon modrý

Container Contents
Packaging

unit
Item

number

blistr

kartuše 

80 ml

310 ml

12

15

300095

300092

obal obsah balení č. art.

blistr

tuba

95 g

300 ml

10

12

19242

23854

obal obsah balení č. art.

blistr

tuba

85 g

300 ml

10

12

19245

24055

obal obsah balení č. art.

blistr

tuba

99 g

300 ml

10

10

19248

21071

obal obsah balení č. art.

sprej 200 ml 12 30740

Plošné těsnění & tmelení Plošné těsnění & tmelení
Nakupujte na internetu - www.loctite.as
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Plošné těsnění 5972 pro vysoké teploty se
používá pro následující aplikace: příruby
motorů a převodovek, topení, závitové spoje,
uzavírací víka, spoje hadic, trubkové fitinky. 

Použití:

• Vedení páry, topné okruhy.

• Opravy těsnění hlavy válců.

• Teplotní rozsah: až do +300°C

Základ: umělá pryskyřice

Barva: černá

Čištění: líh

Obsahuje všechny díly pro
okamžitou výrobu sta-
tických O-kroužků.

Použití:

• Pro výrobu O-kroužků
jakékoliv velikosti.

• O-kroužky s průměrem
profilu 1,6 / 2,4 / 3,0 /
5,7 / 8,4 mm.

• Obsahuje nástroj pro
řezání, řezací a lepící
šablony.

• Lepidlo pro stovky 

O-kroužků.

5972 Plošné těsnění vysokoteplotní 

O-Ring-Sada

Houževnaté, elastické plošné těsnění.
Pomalu schnoucí vazká kapalina.
Spojuje jako elastický nevytvrzující film.
Zůstává lepivé. 

Použití:

• Kapalné, trvale elastické těsnění.

• Místo nebo přídavně k přírubovým
těsněním z pevných látek.

• Těsní vodní pumpy, hadice topení a
závitové díly.

• Odolné vůči benzínu, oleji a nemrznoucím směsím.

• Teplotní rozsah: od - 50°C až do +200°C

Základ: umělá pryskyřice

Barva: tmavě hnědá

Čištění: líh

5923 Tekuté plošné těsnění elastické

Utěsnění motoru a převodovky, utěsnění
trubkových fitinek. Odolné proti benzínu,
kerosínu, mazacím látkám, horké a studené
vodě, nemrznoucím směsím, slabým louhům
a kyselinám, páře. 

Použití:

• Místo nebo přídavně k přírubovým 
těsněním z pevných látek.

• Těsní trubkové závity.

• Odolné vůči benzínu, oleji a nemrz-
noucím směsím. 

• Teplotní rozsah: 

od - 50°C až do +200°C

Základ: umělá pryskyřice

Barva: tmavě hnědá

Čištění: líh

Trvale elastické plošné těsnění.
Pomalu schnoucí pasta. Spojuje
jako elastický nevytvrzující film.

Pro spojení, která mají zůstat
demontovatelná.

Použití:

• Místo nebo přídavně k pří-
rubovým těsněním z pevných
látek.

• Nevytvrzující elastické těsnění.

• Těsní elastické části krytů.

• Pro trubkové a šroubové spoje.

• Odolné vůči benzínu, oleji a
nemrznoucím směsím.  

• Teplotní rozsah: od - 50°C až
do +200°C

Základ: umělá pryskyřice

Barva: černá

Čištění: líh

5921 Plošné těsnění vytvrzující 5922 Plošné těsnění nevytvrzující 

Modrý silikonový tmel je ideální tmel pro mnohá použití při
opravách automobilů.

Použití:

• Těsnění víka ventilů, vodní
pumpy, bloku převodovky.

• Utěsňuje pomocí přilnavosti k
ploše. Montáž provést před
započetím vytvrzování.

• Těsnění spojek hadic chladícího
systému.

• Teplotní rozsah: až do +250°C

Základ: acetoximový silikon

Barva: modrá

Čištění: před vytvrzením 
čističem FL

5926 Silikonové plošné těsnění modré

obal obsah balení č. art.

tuba 200 ml 12 18916

obal obsah balení č. art.

blistr 40 ml 12 18866

obal obsah balení č. art.

blistr/tuba

láhev

60 ml

200 ml

12

12

18938

31209

obal obsah balení č. art.

tuba 200 g 12 18920

obal obsah balení č. art.

plastová dóza 450 ml 12 18907

obal obsah balení č. art.

kufr 1 13313

Plošné těsnění & tmelení Plošné těsnění & tmelení
Nakupujte na internetu - www.loctite.as
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Víceúčelový čistič s rozpouštědly pro čistění
a odmašťování povrchů. Odstraňuje oleje,
tuky a znečištění. Ideální pro přípravu 
povrchu před nanášením lepidel Loctite.
Rychle se odpařuje, nezanechává žádný film
a nekoroduje.

• Pro přípravu ploch k lepení.

• Nezanechává žádné zbytky. 

Odstraňuje zbytky těsnění, těsnících
prostředků, napečený olej, asfalt, saze a
laky.

Doporučen pro těsnění na motoru, pře-
vodovce, karburátoru, vodním a palivovém
čerpadle, zadní nápravě atd.

• Zamezuje poškození poškrábáním.

• Rozpouští rychle a beze zbytků.

7063 Rychločistič 7200 Odstraňovač lepidel a tmelů

Přípravek pro čištění a odmašťování

Universální ekologický čistič. Šetrným
způsobem odstraňuje nečistoty, olej a
mastnotu ze všech povrchů odolných
vůči vodě. Přírodní modř (Cleaner/
Degreaser) je koncentrát a ředí se podle
potřeby vodou.

• Je hospodárný.

• Nehořlavý.

• Neobsahuje ředidla.

• Neobsahuje fosfáty.

• Nepůsobí na odstín laku,
nepoškozuje čištěné povrchy.

• Nepoškozuje životní prostředí.

• Biologicky odbouratelný.

7840 Cleaner/Degreaser

31041

31049

31052

Rychle a důkladně čistí a odmašťuje díly brzd,
spojky a převodovky.

Bezezbytku odstraňuje:

• Zbytky lepidel a těsnicích látek z přírub
motoru, karburátoru a převodovky.

• Ztvrdlé mazací prostředky za závěsů a
kloubů.

Základ: organická rozpouštědla

Barva: bezbarvá, čirá kapalina

Čistič brzd a spojky

Pro kužely ventilů, kovové kohouty a
kuželky kohoutů z bronzu a mosazi.
Dvojitá dóza obsahuje hrubou pastu pro
zabroušení a jednu pastu pro dobroušení.

S pastami k broušení ventilů se velmi
snadno pracuje, dobře přiléhají k
broušeným plochám a lze je lehce
opláchnout vodou do té doby dokud jsou
vodou rozpustné. 

Základ: rozpustný syntetický olej s korundovým brusivem

Barva: šedá

Pasta k broušení ventilů

Výrobek 7061, čistič na bázi bezfreonových
ředitel, je určen pro čištění a odmaštění
povrchů před použitím lepidel Loctite. 

• Doporučený jako poslední úprava před
montáží, čistí všechny povrchy, které
budou upevněny anaerobními lepidly
Loctite.

Základ: aceton/alkohol

Barva: bezbarvá, čirá kapalina

7061 Rychločistič

obal obsah balení č. art.

sprej

konev

sud

sprej

500 ml

10 l

50 l

500 ml

12

1

1

12

171.02 P

100.31 D

135.60 P 

31440

obal obsah balení č. art.

dóza 100 ml 10 114.78 B

obal obsah balení č. art.

sprej 400 ml 10 18986

obal obsah balení č. art.

sprej 400 ml 10 31034

obal obsah balení č. art.

sprej

plechovka

400 ml

10 l

10

1

24783

28832

obal obsah balení č. art.

láhev s rozprašovačem

plechovka

plechovka

750 ml

5 l

20 l

12

4

1

Údržba Čištění
Nakupujte na internetu - www.loctite.as
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Bezbarvý, vodu odpuzující kluzný prostředek
chránící před korozí. Chrání před zamrzáním 
a odstraňuje hluky.

• Speciálně určen pro plastové a pryžové
díly.

• Neobsahuje freony.

• Použitelný jako mazací nebo ochranný
prostředek.

Silikonový sprej

Loctite 8201 je univerzální dobře penetrující
kapalina, která uvolňuje, promazává, čistí,
vysouší a chrání před korozí u strojních
zařízení.

• Odpuzuje vodu.

• Čistí a ochraňuje.

8201 5-Way Spray

Proti skřípění kotoučových a bubnových
brzd, závěsů dveří a vedení sedaček.

Ideální pro systémy centrálního mazání a
transportní systémy.

• Vhodné pro ABS.

• Nevodivé.

• Absolutně nestékavé a vodovzdorné.

• Pro snadnou montáž a demontáž, chrání před
korozí.

• Neobsahuje měď.

• Bez kyselin.

Základ: vysoce rafinované minerální oleje

Barva: nahnědlá

Plastilube

4násobně účinný. Rozprašuje v každé 
poloze.

Použití:

• Uvolňuje rez, šrouby, matice, a závěsy.

• Odstraňuje skřípání u všech pohyblivých
dílů.

• Chrání před zreznutím.

• Chrání zapalovací soustavu před vlhkostí
a usnadňuje startování aut.

Velmi rychle prosakující olej. Uvolňuje 
zkorodované, znečištěné, zadřené díly a
šroubované spoje.

• Velmi dobrá penetrace.

• Neobsahuje freony.

• Neagresivní vůči lakům a kovům.

MO-Universal

8018 Solvo Rust - Odrezovač

Chrání kovy před korozí. Zajišťuje snadnou
demontáž i po letech. Snižuje tření a
opotřebení vyhlazením povrchů.

Použití:

• Zamezuje zablokování a korozi i při
vysokých teplotách.

• Použitelné až do 900°C.

• Např. pro šrouby výfukového potrubí.

• Usnadňuje demontáž i po letech.

8151 Anti Seize (Mazný kov)

obal obsah balení č. art.

sprej

plechovka

400 ml

4,5 l

12

1

109.14 N

128.15 E

obal obsah balení č. art.

rozprašovač

rozprašovač

rozprašovač

50 ml

150 ml

300 ml

24

12

12

15378

15374

15375

obal obsah balení č. art.

sprej 400 ml 10 31484

obal obsah balení č. art.

sprej

sprej

300 ml

400 ml

12

10

142.98 R

31471

obal obsah balení č. art.

sáček

tuba

sprej

5,5 ml

35 ml

300 ml

100

24

12

149.76 D

150.24 F

13.616 A

obal obsah balení č. art.

sprej 400 ml 10 26521

Maziva Maziva
Nakupujte na internetu - www.loctite.as
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Pro zpracování 
všech kartuší 
150 ml a 310 ml.

• Provedení z oceli/
plastu s uzavřeným
uchycením kartuše.

• Lehký chod.

• Vysoká životnost.

• Žádné dotékání.

• Snadná údržba čištění, možnost oprav.

Staku - ruční tlaková pistole

Pro racionální zpracování MO-Universal
z velkých obalů.

• Rozstřikovací láhev s regulovatelným
paprskem.

• Kapacita 500 ml.

Pro racionální zpracování 
čističů brzd a spojky z velkých 
obalů.

• Láhev masivní konstrukce s 
plynule regulovatelným roz-
střikovaným paprskem.

• Kapacita 1 l.

MO - láhev s pumpičkovým rozprašovačem

Láhev s pumpičkovým rozprašovačem

Pro mazání silně namáhaných a zatěžovaných
dílů jako ložiska, ozubená kola, šrouby, 
šoupátka, kladky atd.

• Na bázi minerálních olejů, obsahuje lithiové
složky.

• Obsahuje MoS2 pro zajištění nouzového
chodu.

• Použitelné až do 150°C

Přilnavé stříkatelné mazivo
Bílá vazelína je přilnavé bílé stříkatelné 
mazivo s vynikajícími mazacími a proti-
korozními vlastnostmi.

Použití: pro mechanické pohony jako řetězy,
ozubená kola, pákové mechanizmy atd.

• Odpuzující vodu.

• Bránící opotřebení.

• Prodlužuje životnost mazaných dílů.

8154 Stříkatelné mazivo s MoS2 Bílá vazelína

Ruční peristaltická dávkovací pumpička 97001

Pro všechny 50 ml a 250 ml lahvičky
Loctite

Tento nástavec na lahvičky je levný a
přesný ruční dávkovač. Manuálně lze
dávkovat anaerobní prostředky pro
zajišťování šroubů a upevňování dílů od
0,01 do 0,1 ml o viskozitě do 1,000
mPas. Dávkovat lze pod každým úhlem
bez úniků. Zabrání se ztrátám a 
následnému čištění. Není zapotřebí energie ani tlakový 
vzduch.

• Umožňuje uživateli dávkovat kontrolované množství
lepidla přesně na určené místo.

• Změní běžné balení v dávkovač.

obal obsah balení č. art.

sprej 400 ml 12 26481

obal obsah balení č. art.

sprej 300 ml 12 107.14 W

vhodné pro: obsah balení č. art.

kartuše 150/310 ml kusy 1 167.65 Y

obal obsah balení č. art.

kusy _ 20 143.32 D

obal obsah balení č. art.

kusy _ 6 100.32 E

vhodné pro: obsah balení č. art.

lahvičky 50/250 ml kusy 1 97001

Maziva Zařízení pro zpracování
Nakupujte na internetu - www.loctite.as
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Čistí rychle, důkladně a šetrně k
pokožce.

Účinně odstraňuje veškerá
znečištění vznikající v dílně, např.

- oleje a tuky

- laky a barvy

- materiály na ochranu spodku
a dutin karoserie

- materiály na ochranu spodku
a dutin karoserie lepidla skel
a zbytky PUR

• Mycí látky na přirozené bázi. 

• Péče o pokožku složkami
vracejícími tuk.

• Snášenlivost k pokožce klinicky testována.

• Nedochází k ucpání odpadu díky použití speciálních
mikro-třecích prostředků.

Preventivní ochrana rukou před těžko
odstranitelným znečištěním jako jsou
laky, lepidla, materiály pro ochranu
spodku vozidel.

Před zahájením práce potřít ruce,
nechat cca 1-2 minuty působit.
Pokožka je chráněna před vniknutím
nečistot. Po práci jednoduše omýt
vodou.

Teroclean Forte 
(gel pro mytí rukou s efektem krému)

Neviditelné rukavice

Pro rychlé a důkladné
mytí rukou.

• Šetrná k pokožce.

• Bez písku.

• Kartáček na ruce
v každém kbelíku
12,5 l.

Teroquick pasta k mytí rukou

Praktický a hospodárný dávkovač pro
pastu na mytí rukou Teroquick. Pro 
doplňování  ze kbelíku 12,5 l.

• Kapacita: 2,5 l. 

Teroquick-dávkovač

Šetrná alternativa k agresivním čistícím
prostředkům. Šetrně odstraňuje z rukou
barvy, lepidla, laky, pryskyřice, silikony,
mazací tuky a jiná těžko rozpustná
znečištění. Obsahuje vedle jemně mleté
pemzy nejdůležitější substance pro péči
o pokožku: lanolin, aloe, olej jojoby a
vitamin E.

• Odstraňuje i nejúpornější nečistoty.

• Biologicky odbouratelný.

7855 Čistič rukou pro 
lakýrníky a montéry

Unikátní, přirozeně účinný čistič rukou vyrobený z kůry
citrusových plodů, biologicky odbouratelný. Neobsahuje
minerální oleje ani destiláty ropy. Přidaná přírodní pemza
zajišťuje mimořádně hluboký účinek čištění. Ruce získají
přirozenou a příjemnou vůni.

• Přirozený čistící účinek.

• Lze použít bez vody.

• Biologicky odbouratelný.

• Nezanechává žádný olejový film.

7850 Čistič rukou

obal obsah balení č. art.

dóza 600 ml 12 167.51 H

obal obsah balení č. art.

kanystr

sada

4,5 l 4

1

106.05 C

107.15 X

obal obsah balení č. art.

dóza

kbelík

350 ml

12,5 l

10

1

191.93 M

167.40 W

obal obsah balení č. art.

kus _ 1 157.14 F

obal obsah balení č. art.

plastová láhev 400 ml 12 31031

obal obsah balení č. art.

plastová láhev

láhev

400 ml

3 l

12

4

30632

30640

Čistění & péče Čistění & péče
Nakupujte na internetu - www.loctite.as




