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NÁHRADNÉ DIELY | CHÉMIA

Osobná a nákladná doprava | Platnosť do vypredania zásob

AKCIOVÁ PONUKA

LEPENIE BEZ OBMEDZENÍ
>> LOCTITE Hybridy - univerzálne konštrukčné lepidlá, silné, rýchle a bezpečné

Obj.č. Názov produktu Popis Balenie / v kartóne
2210487 Loctite HY 4060 GY CR25G EGFD hybridné lepidlo, teplotne odolné, 5 min. sivé, dvojitá striekačka 25 g / 10

2237457 Loctite HY 4070 CR11G EN/DE hybridné lepidlo, ultra rýchle, transparentné, mixér IDH 1453183 11 g / 10

2154935 Loctite HY 4080 CR50G EGFD hybridné lepidlo, vysoká pevnosť, húževnaté, mixér IDH 1826921 50 g / 10

2155337 Loctite HY 4080 GY CR50G EGFD hybridné lepidlo, vysoká pevnosť, húževnaté, sivé, mixér IDH 1826921 50 g / 10

2002581 Loctite HY 4090 CR hybridné lepidlo, teplotne a chemicky odolné, mixér IDH 1573135 400 g / 10

1778011 Loctite HY 4090 CR hybridné lepidlo, teplotne a chemicky odolné, mixér IDH 1826921 50 g / 10

2151898 Loctite HY 4090 GY CR50G EGFD hybridné lepidlo, teplotne a chemicky odolné, sivé, mixér IDH 1826921 50 g / 10

2160387 Loctite HY 4092 GY CR50G EGFD hybridné lepidlo, samonivelačné, pručžné, sivé, mixér IDH 1573153 50 g / 10

Obj.č. Názov produktu v kartóne
1453183 Loctite Statický mixér 10g (HY, CA) 10 ks

1573153 Loctite Statický mixér 50 g (5 mm) 10 ks

1826921 Loctite Statický mixér 50 g (3,2 mm) 10 ks

1573135 Loctite Statický mixér 400 g (6 mm) 10 ks

267452 Loctite 96001 pištoľ ručná 1 ks

476898 Pneu handgun 50 ml 1 ks

218311 Dual cartridge applicator 400 ml 1 ks

218312 Pištoľ ručná 400 ml 1 ks
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INFOLINKA: 0800 777 222, www.loctite.sk 
HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o., AG Adhesive technologies, Záhradnícka 91, 820 09 Bratislava

Tak pevné, že 3 gramy 
lepidla udržia 208 ton 
ťažký nákladný vlak.

LOCTITE HY 4060 GY 
•	 rýchle vytvrdnutie za 5 minút
•	 excelentná schopnosť vytvrdzovania pri nízkych teplotách
•	 vyplňovania medzier o šírke až 5 mm
•	 na väčšinu materiálov vrátane kovov, plastov a gúm
•	 možnosť opracovania pri použití na kovoch
•	 odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom a chemikáliám
•	 sivá farba pre ľahkú kontrolu premiešania zložiek

LOCTITE HY 4070 
•	 lepidlo na rýchle opravy
•	 ultrarýchle dosiahnutie manipulačnej pevnosti < 60 sek.
•	 vyplňovania medzier o šírke až 5 mm
•	 na väčšinu materiálov vrátane kovov, plastov a gúm
•	 rýchle dosiahnutie pevnosti (plné vytvrdenie < 24 hodín)
•	 nekvapkajúca gélová konzistencia
•	 odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom, UV a chemikáliám

LOCTITE HY 4080 + LOCTITE HY 4080 GY 
•	 vynikajúca odolnosť voči rázovému namáhaniu
•	 rýchle dosiahnutie pevnosti (plné vytvrdenie <24 hodín)
•	 vhodné na lepenie rôznych materiálov, vrátane kovov, plastov a gúm
•	 priemerná doba dosiahnutia manipulačnej pevnosti (~10 minút)
•	 aj v sivej verzii pre ľahkú kontrolu premiešania zložiek
•	 vysoká bezpečnosť, bez karcinogénov a zápachu

LOCTITE HY 4090 + LOCTITE HY 4090 GY 
•	 všetky dôležité vlastnosti v jednom produkte
•	 na lepenie rôznych materiálov vrátane kovov, väčšiny plastov a gúm
•	 rýchle vytvrdzovanie pri nízkych teplotách
•	 odolnosť voči nárazom a vibráciám
•	 odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom (150°C) a chemikáliám
•	 nízky výkvet

LOCTITE HY 4092 GY 
•	 vhodné na zalievanie a lepenie rôznych materiálov
•	 skvelá odolnosť voči chemikáliám
•	 vysoká elasticita


