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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Considerações gerais:
Para colar buchas, rolamentos, buchas em posições de deslocamento, prensagem e
encolhimento. O contato total com a superfície evita folgas, corrosão comum e por
fricção.
LOCTITE-Fixação cilíndrica tolerante ao óleo, 97990-603....
Este produto é adequado principalmente para fixação de componentes cilíndricos.
Tolera mínimas contaminações da superfície provindas de óleos. O processo de
cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso,
evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações. Indicado para
fixação de rolamentos de rolos ou buchas impregnadas por óleo sobre mancais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Fixação cilíndrica especial, 97990-638....
Este produto é indicado para fixação de componentes cilíndricos, especialmente
quando há necessidade de preeenchimento de folgas de até 0,25 mm e de
resistência máxima à temperatura ambiente. O processo de cura ocorre sob
ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento
e vazamento originados por impactos e vibrações.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C.
LOCTITE-Fixação cilíndrica universal, 97990-648....
Este produto é adequado principalmente para fixação de componentes cilíndricos.
O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas.
Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações.
Indicado para fixação de engrenagens e rodas dentadas sobre eixos de transmissão.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C.

Visão geral dos artigos

Código do artigo Embalagem Nº de
identificação interna

Sistema de
endurecimento

Viscosidade
m Pa · s

Resistência
à manipulação

min

Folga
de colagem

mm
97990-6030010 frasco de 10 ml 603 anaeróbico 100-150 8 0,1
97990-6030050 frasco de 50 ml 603 anaeróbico 100-150 8 0,1
97990-6380010 frasco de 10 ml 638 anaeróbico 2000-3000 4 0,25
97990-6380050 frasco de 50 ml 638 anaeróbico 2000-3000 4 0,25
97990-6480010 frasco de 10 ml 648 anaeróbico 400-600 3 0,15
97990-6480050 frasco de 50 ml 648 anaeróbico 400-600 3 0,15


