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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Considerações gerais:
Metais líquidos “LOCTITE-Kit-Metal” são adesivos de epóxi à base de aço ou
alumínio. Eles definem novas referências nos procedimentos de reparos, pois
oferecem alta resistência, ótima aderência, não encolhem e são resistentes
contra a maioria dos solventes e lubrificantes. Após a cura, podem ser usinados
manualmente como metais ou através de máquinas, assim como submetidos aos
cortes de roscas e à pintura.
Com os produtos LOCTITE-Kit-Metal, você efetua de maneira simples e duradoura,
reparos de rachaduras, porosidades, perfurações incorretas ou danos em tubos,
tanques e peças de carroceria e de máquinas. Eles oferecem boa adesão aos
metais, vidros, cerâmica e outros materiais.
Tipo S1 – 97990-3471500
Para aplicação com espátula. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas
de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.
Tipo S2 – 97990-3472500
Para despejar. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são
adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.
Tipo M – 97990-3474500
Para aplicação com espátula. Este adesivo de epóxi bicomponente contém partículas
minerais, que após a cura, formam uma camada autolubrificante sobre a superfície,
diminuindo o atrito das peças móveis. Este produto é caracterizado pelo manuseio
fácil e prático, podendo ser utilizado diretamente em oficinas ou para trabalhos de
manutenção.
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Constância
térmica

97990-3474500 conjunto de lata de 500 g 3474 conjunto de metal M 1:1 180 -20 °C – +120 °C
97990-3472500 conjunto de lata de 500 g 3472 conjunto de metal S2 1:1 180 -20 °C – +120 °C
97990-3471500 conjunto de lata de 500 g 3471 conjunto de metal S1 1:1 180 -20 °C – +120 °C


