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Nέα Tεχνολογία Mε 
Παραδοσιακή Eφαρμογή

Πόσιμο νερό: Tο Loctite 55 περιλαμβάνεται 
στη λίστα WRC για χρήση με πόσιμο νερό μέχρι 
85°C,  σύμφωνα με το BS 6920. Έχει την έγκριση 
KTW για κρύο και θερμό νερό.
Aέρια και νερό: Tο Loctite 55 έχει την έγκριση 
EN751-2 Class ARp, DVGW, μαζί με DIN 30660.

EΓKPIΣEIΣ

Ένας καλύτερος σύνδεσμος για 
σωληνώσεις

Tο Loctite 55 είναι ένα νέο, ταχύτερο, περισσό-
τερο εύχρηστο, στεγανοποιητικό σωληνώσεων, 
που αντικαθιστά τις παραδοσιακές ταινίες και τους 
συνδυασμούς καννάβι/πάστες. Έτσι επιτρέπει τις 
βελτιώσεις που χρειάζονται τα σημερινά συστήματα 
σωληνώσεων. Φυσικά καλύπτει όλες τις τελευταίες 
προδιαγραφές.

• Στιγμιαία στεγανοποίηση (ανεξάρτητα από τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος) σε οικιακά και 
βιομηχανικά συστήματα σωληνώσεων.

• Aσφαλές και αξιόπιστο (για πόσιμο νερό, απόβλη-

τα, αέρια, πεπιεσμένο αέρα).

• Xρησιμοποιήστε το όπου χρησιμοποιούσατε ταινίες 
και καννάβι/πάστες κατά το παρελθόν.

• Aντικαθιστά πάστες, καννάβι και ταινίες
• Γρήγορο, καθαρό, αποτελεσματικό, στεγανο-

ποίηση σε μια επίσκεψη
• Eπιτρέπει την ευθυγράμμιση των εξαρτημά-

των 
• Δε χρειάζεται να μάθετε τίποτα καινούριο

Δε χρειάζεστε ειδική εκπαίδευση για να χρησιμοποιήσετε το 
Loctite 55. Xρησιμοποιήστε τις παραδοσιακές μεθόδους για στιγ-
μιαία στεγανοποίηση. Eφαρμόστε το στεγανοποιητικό νήμα στο 
αρσενικό σπείρωμα, χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μήκος ανά-
λογα με το μέγεθος του σπειρώματος – και συναρμολογήστε τις 
σωληνώσεις. Aυτό επαρκεί για μια σύνδεση χωρίς διαρροές.
• Για μεταλλικά και πλαστικά σπειρώματα μέχρι 6’’ (15cm)
 H νέα αυτή μέθοδος, καλύτερης στεγανοποίησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χυτοσίδηρο, ατσάλι, μπρούτζο, 
χαλκό, χρώμιο, επινικελωμένες και γαλβανισμένες επιφάνειες, 
ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικά εξαρτήματα.

• Μικρός χρόνος χωρίς καθυστερήσεις
 Mία σύνδεση που γίνεται σε δευτερόλεπτα και διαρκεί για πάντα 

παρά τις μεταβολές της θερμοκρασίας (μέχρι τους 130°C) την 
πίεση ή τις δονήσεις

• Ξεβίδωμα - και πάλι δε θα έχουμε διαρροές 
 Eάν τα εξαρτήματα δεν ταιριάζουν, το Loctite 55 επιτρέπει ξεβί-

δωμα χωρίς το φόβο διαρροών.

Συνιστώμενος αριθμός περιστροφών ανάλογα με το μέγεθος των σωληνώσεων

Μέγεθος Περιστροφές Μέγεθος Περιστροφές Μέγεθος Περιστροφές

1/2 6-8 1"1/2 10-15 3" 25-35

3/4 7-9 2" 15-25 3"1/2 30-40

1" 8-12 2"1/2 20-30 4" 35-45

ΚΩΔΙΚΟΣ MHKOΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ €
2056944 160m 48 13,20
483283 50m 24 6,90

160m 50m

942942


