Anaerobní lepidla značky LOXEAL
Název

Stupeň pojištění

Popis, možná aplikace

LOXEAL 15-36

1

Snadno demontovatelné těsnění závitů, schválení DIN-DVGW pro plyn/NG 5146AT0263/. Schválení pro pitnou vodu.

LOXEAL 18-10

1

Vysoce viskózní potrubní těsnění s teflonem. Použití pro kapaliny a plyn, schváleno pro plyn a pitnou vodu/A.G.A/DINDVGW/elastický film.

LOXEAL 23-18

1

Těsnění s malou smykovou pevností, použití pro malé závity a pneumatické fitinky.

LOXEAL 53-14

2

Hydraulické těsnění, všeobecné použití pro pneumatické a hydraulické konektory až do rozměru ¾.Schváleno pro plyn
/DVGW/.

LOXEAL 55-14

2

Vysoce viskózní, tixotropní, jinak podobné druhu 53-14,proto stejné použití, větší tolerance.

LOXEAL 55-37

2

Flexibilní závitové těsnění pro páru, plyn, kapalinu. Nahrazuje pájení měděných fitinek.

LOXEAL 58-10

2

Potrubní těsnění s teflonem, rychlé vytvrzení, použití pro plyn a kapaliny.

LOXEAL 58-11

2

Vysoce viskózní těsnění s teflonem schváleno pro vysokotlaký plyn.LPG/A,G,A/
Pro kyslík /BAM/ plyn/DVGW/pitnou vodu /WRC/.

LOXEAL 58-12

2

Vysoce viskózní potrubní těsnění, odolné plyn, voda,LPG,uhlovodíky, tixotropní charakter. Tento produkt nespadá do
kategorie nebezpečných výrobků.

LOXEAL 83-50

3

Vysoká teplota nízká viskozita – schváleno pro plyn/DVGV/ pitnou vodu /WRAS/.

LOXEAL 83-03

3

Rychlé vytvrzování – vhodné v automatických linkách, odolnost vůči vysokým teplotám.

LOXEAL 83-05

3

Rychlé vytvrzování, vhodné na neaktivní kovy /nerez,zinek/ bez nutnosti použití aktivátoru.

LOXEAL 83-21

3

Velmi rychlé vytvrzování vysoká smyková pevnost.

LOXEAL 85-21

3

Rychlé vytvrzování vysoká smyková pevnost velká tolerance.

LOXEAL 85-86

3

Vysoká teplota. Schváleno pro plyn a pitnou vodu /DIN-DVGW/KTW/.

LOXEAL 86-86

3

Maximální pojišťovací moment pro žluté mosazné fitinky. Loxeal 86-72
Vysoká pevnost pojištění a těsnění, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání až do teplot 230°C. Schváleno pro DVGW
a pro plyn.

LOXEAL 86-58

3

Maximální zajišťovací moment pro žluté mosazné fitinky

LOXEAL 86-72

3

Vysoká pevnost pojištění a těsnění, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání až do teplot +230°C. Schváleno DVGW
pro plyn.

Stupeň pojištění
(DIN 30661)
1. malá síla - snadno demontovatelné spoje
2. střední síla - možnost demontovat spoj
3. vysoká síla - trvalé zajištění spoje

Anaerobní lepidla značky LOXEAL
Název

Stupeň pojištění

Popis, možná aplikace

LOXEAL 24-18

1

Pojišťování šroubů obecné použití.

LOXEAL 54-03

2

Pojišťování matic obecné použití.

LOXEAL 55-02

2

Pojišťování matic, velká mezera vyplnění, odolné vůči vodě, olejům, plynům, uhlovodíkům. Tento výrobek nespadá do
kategorie nebezpečných výrobků.

LOXEAL 55-03

2

Pojišťování matic, velká mezera vyplnění, vhodné pro mírně zaolejované povrchy. Schváleno DVGW pro pitnou vodu.

LOXEAL 55-04

2

Pojišťování závrtných šroubů velkých průměrů.

LOXEAL 70-14

3

Penetrační, používá se na již smontované části nebo k utěsnění porezivity kovu.

LOXEAL 83-05

3

Rychlé vytvrzování, vhodné na neaktivní materiály – nerez, zinek bez nutnosti použití aktivátoru.

LOXEAL 83-52

3

Zajištění a utěsnění vrutů, matic a šroubů. Odolné vodě plynu, olejům, uhlovodíkům. Tento produkt nespadá do kategorie
nebezpečných výrobků.

LOXEAL 83-54

3

Pojišťování závrtných šroubů, čepů, matic šroubů. Všeobecné použití, vysoká smyková pevnost.

LOXEAL 83-55

3

LOXEAL 85-56

3

LOXEAL 86-54

3

Velká tolerance pojišťování šroubů a těsnění.

LOXEAL 86-72

3

Vysoká pevnost pojištění a těsnění. Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání až do teplot +230°C. Schváleno DVGW a
plyn.

Stupeň pojištění
(DIN 30661)
1. malá síla - snadno demontovatelné spoje
2. střední síla - možnost demontovat spoj
3. vysoká síla - trvalé zajištění spoje

Vysoká pevnost pojištění pro závrtné šrouby. Dokonce i pro zaolejované povrchy.

Zajišťování, těsnění a pojišťování závrtových šroubů.

