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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Indicação:
LOCTITE-Fixador de rosca de resistência média, 97990-243... tem uma
recomendação KTW da Agência Nacional de Saúde [alemã] para áreas de vedações
D2, devido ao teste feito pelo DVGW-Instituto de Pesquisas: Aprovado para o setor de
gêneros alimentícios e água potável.

* Valores para torque de quebra de acordo com ISO 10964.

Considerações gerais:
Para utilização em todas as juntas aparafusadas. De aplicação líquida, endurece
após aparafusamento sob ausência de ar e através do contato metálico na rosca.
LOCTITE-Fixador de rosca de baixa resistência, 97990-222....
Para proteção de parafusos de posicionamento e ajuste com tamanhos de rosca de
até M36. Mesmo peças com altas proporções de diâmetro de comprimento (longo
curso) podem ser soltas novamente. Evita corrosão. Boa resistência às vibrações. De
fácil ajuste e desmontagem.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Fixador de rosca de média resistência, 97990-243....
Para a proteção e vedação de conexões roscadas, adequado para roscas
convencionais até M36. Endurece até mesmo sobre superfícies levemente
lubrificadas. Resistente contra afrouxamento causado por vibrações. A
desmontagem é efetuada com ferramentas normais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C. Recomendação KTW.
LOCTITE-Fixador de rosca com resistência a altas temperaturas, 97990-2720050
Para proteção altamente resistente de conexões roscadas, adequado para tamanhos
de rosca até M36. Resistente às altas temperaturas de até 200 °C. Fácil aplicação,
devido aos componentes tixotrópicos.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +200 °C.
LOCTITE-Fixador de rosca capilar, 97990-290....
Protege e veda por capilaridade em aplicações posteriores, por ex. em roscas já
fixadas ou em porosidades e rachaduras. Protege parafusos pré-montados contra
vibração e perda de tensão. Para conexões até M8.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Fixador de rosca de alta resistência, 97990-2701...
Para proteção e vedação altamente resistente de conexões roscadas até M20,
as quais normalmente não precisam mais ser desmontadas. Resistente contra
afrouxamento por vibrações sob grandes cargas dinâmicas. O produto é adequado
adicionalmente para formação de juntas de alta resistência. A desmontagem é
somente possível depois de um aquecimento de 300 °C.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
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Código do artigo Embalagem Nº de
identificação interna
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endurecimento

Viscosidade
m Pa · s
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97990-2220010 frasco de 10 ml 222 anaeróbico 900-1500 15 12 6 ≤M36
97990-2220050 frasco de 50 ml 222 anaeróbico 900-1500 15 12 6 ≤M36
97990-2430010 frasco de 10 ml 243 anaeróbico 1300-3000 10 12 26 ≤M36
97990-2430050 frasco de 50 ml 243 anaeróbico 1300-3000 10 12 26 ≤M36
97990-2720050 frasco de 50 ml 272 anaeróbico 4000-15000 40 12 23 ≤M36
97990-2900010 frasco de 10 ml 290 anaeróbico 20-55 20 12 10 M6
97990-2900050 frasco de 50 ml 290 anaeróbico 20-55 20 12 10 M6
97990-2701010 frasco de 10 ml 2701 anaeróbico 500-900 10 12 38 ≤M20
97990-2701050 frasco de 50 ml 2701 anaeróbico 500-900 10 12 38 ≤M20
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