
Zalety uszczelniacza LOCTITE® 518 do złączy kołnierzowych:
 9 Nie osiada, nie ześlizguje się ani nie ulega relaksacji, 
zachowując właściwy naciąg elementu mocującego

 9 Wypełnia wszystkie szczeliny i puste przestrzenie  
zapobiegając wyciekom 

 9 Równomiernie rozkłada naprężenia, nie pęka ani nie  
ulega rozdarciu

 9 Zapobiega korozji, by ułatwić demontaż

Gotowe uszczelki przeciekają, ulegają rozdarciom i relaksacji. Nie są 
w stanie wypełnić wszystkich pustych przestrzeni ani niedoskonałości 
powierzchni. Płynne uszczelki LOCTITE są bardziej niezawodne. 
Wypełniają wszystkie szczeliny i za każdym razem zapewniają dokładne 
pokrycie powierzchni. Ponadto, w przeciwieństwie do gotowych uszczelek, 
masz zawsze pod ręką właściwy kształt i wymiar uszczelki.

SZTYFT 518 
I JESTEŚ GOTOWY NA 

KAŻDE WYZWANIE
Nowy aplikator typu roll-on do łatwiejszego  

nakładania płynnych uszczelek

Zobacz, ile możesz 
zaoszczędzić, stosując płynną 
uszczelkę LOCTITE®.  
Skontaktuj się z 
przedstawicielem Henkla pod 
nr tel.: +48 22 56 56 200.

Nowy sztyft 518 do 
błyskawicznej aplikacji 
uszczelek.



Maks. 
szcze-

lina

Wytrzy-
małość na 

ścinanie na 
stali*

Wytrzy-
małość na 
ścinanie 
na alumi-

nium*

Szybkość 
utwardza-

nia

Błyska-
wiczne 
nisko-
ciśnie-
niowe 

uszczel-
nienie 

Właści-
wości 

fluorescen-
cyjne

Zakres 
temp. 
pracy

Wilekość 
opakowa-

nia
Dopuszc-

zenia

0.25 mm 5.5 N/mm2 

(MPa)
5.4 N/mm2 

(MPa)
4-24 godz. 
bez pod-

kładu
30 min - 2 

godz. z 
podkładem 

Tak Tak -55°C 
do 

150°C 
(-65°F 

do 
300°F)

sztyft 25 ml

kartusza 
300 ml

NSF P1 
NSF/ANSI 

61

Wszystkie znaki towarowe są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Henkla i jego podmiotów zależnych w 
USA, Niemczech i innych krajach. 
© 2018 Henkel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Najszybszy i najłatwiejszy sposób aplikacji płynnych uszczelek

Nowy sztyft LOCTITE 518 łączy właściwości uszczelniacza 518 do złączy kołnierzowych z możliwością aplikacji 
typu roll-on, dzięki czemu możesz jeszcze łatwiej i czyściej nakładać uszczelki, by zapobiegać wyciekom, a także 
ograniczyć ilość odpadów.  

LOCTITE 518 tworzy elastyczne, wysoko wytrzymałe uszczelnienie odporne na oddziaływanie substancji chemicz-
nych, które wypełnia wszystkie puste przestrzenie, nie rozdziera się ani nie ulega degradacji. Jest zalecany do  
przylegających złączy kołnierzowych z żelaza, aluminium i stali, włącznie z powierzchniami o lekkim stopniu  
zanieczyszczenia.

• Łatwa aplikacja
• Mniejsze zapasy uszczelek - 1 opako-

wanie pozwala uzyskać uszczelkę o 
dowolnych wymiarach i kształcie

• Całkowite pokrycie powierzchni
• Niezawodne i długotrwałe  

uszczelnienie

• Bez szczelin, pęknięć czy odkształceń
• Wysoka skuteczność na metalach  

nieaktywnych
• Odporny na wydmuchiwanie
• Łatwy demontaż

*24 godz. utwardzania w temp. 22°C, ISO 4587
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KORZYŚCI

Właściwości uszczelniacza LOCTITE® 518 do złączy kołnierzowych


