
Loctite® 5188
Vysoce pružné anaerobní  
plošné těsnění
Lepidla, těsniva a úprava povrchů patří mezi klíčové kompetence firmy 
Henkel. Loctite® 5188 představuje nejnovější anaerobní technologii těsnění 
s extrémně vysokou pružností. 



Loctite® 5188 byl vyvinut tak, aby splňoval podmínky i těch nejnáročnějších 
aplikací díky vyšší adhezi a pružnosti, dokonce i po zahřátí.  OEM výrobci a 
subdodavatelé již dlouhou dobu využívají technických a ekonomických výhod 
anaerobních  těsnicích produktů. Loctite® 5188 povyšuje tuto technologii na novou 
úroveň.

Technické údaje

Údaje obsažené v tomto letáku mají pouze informativní povahu. Pro podrobnější informace o produktech kontaktujte naše místní technické zastoupení Henkel. 
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Loctite® 5188 může být používán v mnoha průmyslových i automobilových aplikacích.  Příklady použití: montáž obrobených přírub kov-kov jako jsou 
převodovky, pouzdra, víka, atd.

Typ produktu Anaerobní těsnění

Barva Červená, fluorescenční

Viskozita 23,000 mPa·s (tixotropní)

Smyková pevnost na oceli 7 N /mm2

Smyková pevnost na hliníku 8 N /mm2

Prodloužení při přetržení 180 %

Schopnost utěsnění kapalin

• Motorový olej Vynikající

• Voda / glykol Vynikající

• Olej pro automatickou převodovku Vynikající

Velikost balení 2 l sáček v boxu

300 ml kartuše

50 ml harmonika*

Vlastnosti Výhody

Další informace naleznete v technickém listu. 

*Pozn.: může být aplikován 300 ml pistolí na kartuše

Loctite® 5188
Vysoce pružné anaerobní plošné těsnění

Vysoce pružný dokonce i po tepelném namáhání Snáší mikropohyby na vysoce namáhaných přírubách

Velmi dobrá adheze ke kovům, především k hliníku Vhodný pro odlehčené konstrukce přírub 

Podporuje provedení příruby s kontaktem kov-kov Řízené strojírenské tolerance

Okamžité utěsnění nízkého tlaku Okamžité přímé zkoušky těsnosti jsou možné

Vynikající chemická odolnost vytvrzeného produktu Vhodný pro použití s oleji a chladícími kapalinami

Vynikající teplotní odolnost vytvrzeného produktu Vhodný pro aplikace v prostoru motoru 

Snese zamaštění Těsní i přes mírné zamaštění dílů při montáži

Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesives Special Loctite 
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