
Doporučení:

• Zbytky starého těsnění odstraňte pomocí odstraňovače 
těsnění Loctite® 7200

• Před nanesením těsniva plochy odmastěte, očistěte a 
osušte – použijte Loctite® 7063 (viz Čištění na straně  96)

• Když budete anaerobní těsnění nanášet při teplotách 
nižších než 5 °C, doporučuje se nejprve povrch ošetřit 
přípravkem Loctite® 7240 nebo Loctite® 7649 (viz Příprava 
povrchu na straně 114)

Řešení

Do 0,1 mm

Pasta Pasta Gel

Kovy

Jakou spáru musí těsnivo vyplnit?

573 574 518

Loctite® 573

Ideální k utěsnění velkých, 
tuhých kovových přírub 
nebo přírub, kde může  
montáž trvat několik hodin.

Loctite® 574

Vhodné k použití na tuhých 
kovových součástech, např. 
litinových součástech a skří-
ních čerpadel.

Loctite® 518

Vhodné k použití na tuhých 
litinových, ocelových a hliní-
kových přírubách.
P1 NSF Reg. č.: 123758

Tabulka produktů

Plošná těsnění

1 Bližší informace najdete na straně 128

Typ příruby Tuhá Tuhá Tuhá

Způsob vytvrzení Anaerobní Anaerobní Anaerobní

Odolnost proti olejům Výborná Výborná Výborná

Odolnost proti vodě a glykolu Výborná Výborná Výborná

Provozní teplota -55 až +150 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Velikost balení 50 ml, 250 ml
50ml, 160ml kartuše, 

250 ml
25ml stříkačka, 50ml, 

300ml kartuše

Zařízení 1 97002 97002 142240, 97002

Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta

Plast, kov nebo jejich kombinace

Do 0,25 mm Více než 0,25 mm

5188 510 5926 5699 5970

Tuhá Tuhá Pružná Pružná Pružná

Anaerobní Anaerobní Vlhkostí Vlhkostí Vlhkostí

Výborná Výborná Dobrá Dobrá Výborná

Výborná Výborná Dobrá Výborná Dobrá

-55 až +150 °C -55 až +200 °C -55 až +150 °C -60 až +200 °C -60 až +200 °C

50ml, 300ml kartuše
50ml, 250ml, 300ml 

kartuše
40ml tuba, 100ml tuba 300ml kartuše 300ml kartuše

142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002

Loctite® 5188

Ideální pro utěsnění všech 
typů tuhých kovových pří-
rub, zvláště hliníkových pří-
rub. Vynikající v náročných 
aplikacích, výborná chemi- 
cká odolnost, vysoká pruž-
nost. Výborná přilnavost, 
toleruje mírné znečištění 
plochy příruby olejem.

Loctite® 510

Doporučuje se k utěsnění 
tuhých přírub v případech, 
kde je požadována odolnost 
vůči vysokým teplotám a 
chemickým vlivům.
P1 NSF Reg. č.: 123007

Loctite® 5699

Ideální k utěsňování všech 
typů přírub včetně vylisova-
ných z plechu v případech, 
kdy je vyžadována odolnost 
proti vodě a glykolům. 
Nelepivé po 10 minutách.
P1 NSF Reg. č.: 122998

Loctite® 5970

Náhrada korkových a papí-
rových vysekávaných těsně-
ní na přírubách a lisovaných 
plechových krytech. Vhodné 
pro aplikace, kde dochází k 
silným vibracím nebo pru-
žení dílů. Může se používat 
na plastové a lakované díly. 
Nelepivé po 25 min.

Loctite® 5926

Univerzální pružné siliko-
nové těsnivo. Může se pou-
žívat na kovové, plastové a 
lakované díly. Odolné vůči 
vibracím, tepelné roztažnosti 
a smršťování.



Seznam produktů

Plošná těsnění

Produkt  
Chemický 

základ
Barva

Provozní  
teplota

Pevnost Fluorescenční Viskozita v mPa·s
Smyková  
pevnost v  

N/mm2

Loctite® 510

metakrylát

růžová -55 až +200 °C střední ne 40000 – 140000 5

Loctite® 515 tmavě fialová -55 až +150 °C střední ano 150000 – 375000 6

Loctite® 518 červená -55 až +150 °C střední ano 500000 – 1000000 7,5

Loctite® 5188 červená -55 až +150 °C střední ano 11000 – 32000 7

Loctite® 573 zelená -55 až +150 °C nízká ano 13500 – 33000 1,3

Loctite® 574 oranžová -55 až +150 °C střední ano 23000 – 35000 8,5

Loctite® 5203 červená -55 až +150 °C velmi nízká ano 50000 – 100000 1

Loctite® 5205 červená -55 až +150 °C střední ano 30000 – 75000 3

Loctite® 128068 tmavě fialová -55 až +150 °C střední ano 300000 – 1000000 6

Rychlost  
vytlačování v g/min

Loctite® 5699

silikon

šedá -60 až +200 °C nízká ne 200 1,7

Loctite® 5900 černá -55 až +200 °C nízká ne 20 – 50 1,2

Loctite® 5910 černá -60 až +200 °C nízká ne 300 1,2

Loctite® 5920 měděná -60 až +350 °C nízká ne 275 1,4

Loctite® 5926 modrá -55 až +200 °C nízká ne 550 –

Loctite® 5970 černá -55 až +200 °C nízká ne 40 – 80 1,5

Loctite® 5980 černá -55 až +200 °C nízká ne 120 – 325 1,5

Max. spára 
v mm

Manipulační 
pevnost za, 

ocel

Manipulační 
pevnost za, 

hliník
Velikost balení Poznámky

0,25 25 min. 45 min. 50ml, 250ml, 300ml
kartuše pro obráběné, tuhé kovové příruby - vysoká teplotní odolnost

0,25 30 min. 30 min. 50 ml, 300 ml pro obráběné, tuhé kovové příruby - střední rychlost vytvrzování

0,3 25 min. 20 min. 25ml stříkačka, 50ml,
300ml kartuše pro obráběné, tuhé kovové příruby - polopružné

0,25 25 min. 10 min. 50 ml, 300 ml, 2 l pro obráběné, tuhé kovové příruby - velmi pružné

0,1 9 h 12 h 50ml, 250ml pro obráběné, tuhé kovové příruby - pomalé vytvrzování

0,25 15 min. 45 min. 50ml, 160ml kartuše,
250ml pro obráběné, tuhé kovové příruby - univerzální

0,125 10 min. 20 min. 50 ml, 300 ml pro obráběné, tuhé kovové příruby - snadná demontáž

0,25 25 min. 25 min. 50 ml, 300 ml  pro obráběné, tuhé kovové příruby - polopružné

0,1 1 h 3 h 300 ml, 850 ml pro obráběné, tuhé kovové příruby - polopružné, velmi pomalé 
vytvrzování

Nelepivý 
povrch za

Vytvrzení v 
celém objemu 

za 24 h

1 30 min. 2,5 mm 300 ml na pružné příruby, obráběné nebo lité plochy, kov nebo plast, vynikající 
odolnost proti vodě/glykolu

1 15 min. 2,5 mm 300 ml tixotropní pasta, vynikající odolnost proti motorovým olejům

1 40 min. 2,75 mm
50ml a 300ml kartuše, 

80ml tuba, 
200ml plechovka Rocep

na pružné příruby, obráběné nebo lité plochy, kov nebo plast

1 40 min. 2,5 mm 80ml tuba,  
300ml kartuše na pružné příruby, obráběné nebo lité plochy, vysoká teplotní odolnost

1 60 min. 2,5 mm 40ml tuba, 100ml tuba na pružné příruby, obráběné nebo lité plochy, kov nebo plast

1 25 min. 2,5 mm 300ml kartuše na pružné příruby, obráběné nebo lité plochy, kov nebo plast

1 30 min. 1 mm 200ml plechovka Rocep těsnivo na příruby, černé, velké spáry, bez škodlivých přísad


