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Do zabezpieczenia, mocowania i uszczelniania metalowych części maszyn;utwardzane po odcięciu dopływu powietrza (w szczelinie złącza).
Pełna lista dostępnych produktów znajduje się w cenniku i katalogu LOXEAL

Przed samoczynnym luzowaniem się i rozkręcaniem na skutek obciążeń dynamicznych, możliwy demontaż zwykłymi narzędziami; 
klej jednocześnie uszczelnia złącza śrubowe i zabezpiecza antykorozyjnie.

Zabezpieczenie gwintów walcowych

•trudno 
  demontowalny,
•max. M56 
  (0,30 mm),
•moment obr.
  35-40Nm,
•temp. 

o  -55 + 150C,
•połączenie 
  najwyższej wytrzymałości

•łatwo 
  demontowalny,
•max. 
  M24 (0,2mm),
•moment obr.
  4-8Nm,
•temp. 

o  -55 + 150C,
•odporność na wibracje

•średnio 
  demontowalny,
•max . M36
  (0,25mm),
•moment obr.
  17-22Nm,
•temp. 

o  -55 + 150C,
•można stosowac na zaolejonych
  gwintach

•utrudniony 
  demontaż,
•max. M5 
  (0,07mm),
•moment obr.
  15-25Nm,
•temp. 

o  -55 + 150C,
•kapilarny, wnika w mikropory 
  i impregnuje

•trudno 
  demontowalny,
•max M20 
  (0,15mm),
•moment obr.
  28-35Nm,
•temp. 

o  -55 + 150C,
•można stosować na zaolejonych
  gwintach

24-18 85-5655-03 70-14 83-55

Uszczelnianie kołnierzy
W silnikach, pompach, przekładniach i instalacjach; Uszczelniacze anaerobowe stosuje sie przy kołnierzach Sztywnych, uszczelniacze 
silikonowe przy kołnierzach Sztywnych i sprężystych (elastycznych)

•elastyczna  
  uszczelka
  silikonowa, 
•max. 5mm,
•olejoodporna, 
  neutralna 
  (bezkwasowa)
•najwyższa 
  odporność
  termiczna 

o  -50 +350C

•łatwo 
  demontowalna
•elastyczna 
  uszczelka,
•max. 0,3mm, 
•wytrz. na 
  ścinanie 

2,  4-6N/mm
•temp. 

o  -55 + 150C,
•duża odp. na wibracje

28-10 58-31
•średnio 
  demontowalna,
•elastyczna 
  uszczelka
•max. 0,5mm, 
•wysoka
  wytrzymałość
  na ścinanie 

2  8-13N/mm, 
•odporność 

o  term. -55 + 150C

59-10
•średnio 
  demontowalna
•uszczelka, 
•max. 0,5mm,
•wytrzymałość
  na ścinanie 

2,  5-10N/mm
•duża 
  odporność
  termiczna 

o  -55 +200C

59-20
•elastyczna 
  uszczelka
  silikonowa,
•max. 5mm,
•olejoodporna, 
  neutralna 
  (bezkwasowa),
•odporność 
  termiczna

o -55 + 180C, 
•czarna, szara, bezbarwna

SIL+350
•elastyczna 
  uszczelka
  silikonowa 
•max. 5mm,
•olejoodporna 
  o polimeryzacji 
  octowej.
•Odporność 
  termiczna

o  -50 + 320C 
o  (chwilowo 350C)

RTV-350

Uszczelnianie gwintów
W połączeniach hydraulicznych i pneumatycznych uszczelniacze anaerobowe zastępują pakuły i taśmy telefonowe, tworząc 100%-owe 
uszczelnienie odporne na ciśnienia i wibracje, podczas montażu możliwe cofnięcie kształtki o 1/2 obrotu

18-10 55-37 85-8653-14 58-11 86-72
•łatwo 
  demontowalny,
•max. R3” 
  (0,3mm),
•moment obr. 
  7-10Nm,
•temp. 

o  -55 + 150C,
•modyfikowany PTFE,
•dopusz. do wody i gazu

•średnio 
  demonto-
  walny,
•max. R3/4” 
  (0,15mm),
•moment 
  obr.12-16 Nm,

o•temp. -55 + 150C, 
•do połączeń pneumatycz-
  nych i hydraulicznych

•średnio 
  demonto-
  walny,
•max. 
  R1 1/2”
  (0,25mm),
•moment obr. 18-22Nm,

o•temp. -55 + 150C,
•do połączeń w instala-
  cjach miedzianych

•średnio 
  demontowalny,
•max. R3”
  (0,5mm),
•moment obr. 
  18-22Nm,
•temp. 

o -55 +150C,
•modyfikowany PTFE,
•dopusz. do wody i gazu

•trudno 
  demonto-
  walny,
•max. R2”
  (0,3mm),
•moment obr.
  28-36Nm

o•temp -55 +200C,
•dopuszczony do wody 
  i gazu

•trudno 
  demonto-
  walny,
•max. R2”
  (0,3mm),
•moment obr.
  20-35Nm,

o•temp. -55 +230C,
•maksymalna odporność 
  temperaturowa

Mocowanie współosiowe
W połączeniach typu wał-piasta: łożysk, kół i obudów kleje anaerobowe wypełniają szczelinę pomiędzy mocowanymi częściami, zabezpie-
czają antykorozyjnie, uszczelniają oraz znacznie zwiekszają wytrzymałość złącza na obciążenia mechaniczne (momenty obrotowe, ścinanie,
ściskanie); możliwy demontaż typowymi narzędziami i przez podgrzanie

•szybkowią-
  żący, 
•max.0,1mm, 
•wytrzym. 
  na ścinanie 

2  17-22N/mm
•temp. 

o  -55 +150C,
• można stos. na lekko zaolejo-
  nych powierzch.

53-11 82-33 83-21 85-21 89-51
•średniej 
  wytrzymałości,
•wytrzym. na 
  ścieranie

2  8-12n/mm, 
•temp.

o  -55 +150C.
•mocowanie 
  łożysk, do ogólnego stosowania.

•szybkowiążący, 
•max.0,15mm, 
•wytrzym. na
  ścinanie 

2  25-35N/mm
•temp 

o  -55 +175C,
•najwyższa 
  wytrzymałość mechaniczna

•szybkowiążący, 
•max.0,2mm, 
•wytrzym. na
  ścinanie 

2  25-30N/mm,
•temp. 

o  -55 +150C,
•wysoko 
  wytrzymały, do większych luzów

•pasta mocująca, 
•max.0,3mm, 
•wytrzym. na
  ścinanie 

2  25-30N/mm,
•temp. 

o  -55 +150C, do
•maksymalnych
  luzów, duża wytrzymałość

&

Kleje anaerobowe
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Grupa klejów błyskawicznych, silnie łączących metale, szkło, kamień,tworzywa sztuczne, gumę, porcelanę, korek. papier itp. Utwardzane
owilgocią powietrza w kilka sekund; wytrzymałość termiczna do +80C; wysoka wytrzymałość chemiczna i mechaniczna.  

FIX-54 ŻEL żel o bardzo wysokiej lepkości, 
do porowatych materiałów i dużych szczelin

IS-14
średnia 
lepkość
(guma, 

tworzywa,
metal)

FIX-01

FIX-06

FIX-80

FIX-16

 średnia lepkość 
(tworzywa, metal)

 niska lepkość 
(metal, guma, tworzywa
z AT-7 do poliolefin)

 elastyczny 
z domieszką gumy (czarny)

 wysoka lepkość i wytrzymałość, 
do porowatych materiałów

IS-43
średnia 
lepkość
(trawione 
i porowate

powierzchnie)

IS-17
wysoka 
lepkość

(oleista ciecz,
klejąca twarde
tworzywa)

IS-29
elastyczny
z domieszką

gumy 
(czarny)

IS-32
średnia 
lepkość

(wysokotempe-
raturowy, 

odo +120C)

AT-7, Prime
aktywator pasywnych
powierzchni tworzyw
sztucznych (poliolefin);
umożliwia klejenie

klejami cyjanoakrylowymi

IS-32
niska lepkość
(metale, guma,
tworzywa); 
z AT-7

do poliolefin

IS-63
średnia 
lepkość
(alkoxy 
- brak

“wykwitów”)

Grupa dwuskładnikowych żywic epoksydowych do łączenia i uzupełniania ubytków w metalach, szkłe, kamieniu, twardych tworzywach 
sztucznych, drewnie, porcelanie; utwardzane poprzez wymieszanie składników PULSAR MET:
Rodzina past epoksydowych z domieszką proszków metali i włókna szklanego, do wypełniania ubytków i napraw elementów maszyn, zbiorni-

oków, lejów zasypowych; wytrzymałość termiczna do +180C, wysoka wytrzymałość mechaniczna

MET-S
MET-M
MET-T
MET-TP
MET-AL

  standard - płynny metal
  podwyższona wytrzymałóść
  ceramiczny, płynny
  ceramiczny, pasta
  płynne aluminium

Rodzina żywic LOXEAL w podwójnej strzykawce. Mieszanie 1:1 w trakcie nakładania 
za pomocą wymiennego mieszalnika

31-40

31-42

31-10

34-15

 niska lepkość, bezbarwna,
          szybkie utwardzanie

 niska lepkośc, bezbarwna, 
          bardzo szybkie utwardzanie

 mocny, miodowy; czas tężenia 
           długi, lepkość średnia

 duża lepkość, kość słoniowa; 
          bardzo elastyczna, średnie utwardzanie, 
          duża wytrzymałość, odporna na złuszczenia

&

Grupa klejów konstrukcyjnych, silnie łączących metale, szkło, kamień, twarde tworzywa, utwardzane w szczelne złącza chemicznie lub
oświatłem UV; wytrzymałość termiczna do +120C, wysoka odporność chemiczna i mechaniczna.

30-20

30-22

30-23
30-26
30-37

 klej UV, średnia lepkość, 
          krótkie naświetlenie

klej UV, duża lepkość,
          krótkie naświetlenie

 bardzo niska lepkość
 najwyższa wytrzymałość
 średnia lepkość, elastyczny

 

33-00

z aktywatorem
AT-20; konstrukcyjne
klejenie metali, 
betonu, szkła

żywica akrylowa 
33-47

łatwe mieszanie, 
czyste spoiny;
szkło-szkło
metal-metal
szkło-metal

żywica akrylowa A+B;

Kleje akrylowe

Kleje cyjanoakrylowe

Żywice epoksydowe
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Kleje rozpuszczalnikowe, produkty do przygotowania powierzchni przed klejeniem, aktywatory klejów, primery, smary, MS-polimery,
testery szczelności

Aktywator-11 
aktywator do klejów 
anaeroborych; 
przyśpiesza działanie 
i poprawia 
aktywność chemiczną 
klejonych 
materiałów 150 ml, 1 l.

Aktywator-9 

klejów CA; 
przyspiesza 
utwardzanie 
klejów i likwiduje
„wykwity” 
35ml, 150 ml, 1 l.

aktywator do 

Bunitex klej rozpuszczalnikowy do klejenia różnego 
rodzaju materiałów (gumy, skóry, korka, tworzyw, metali) 
metodą “na sucho” (obie strony złącza smaruje sie klejem
i łączy po przeschnięciu) lub “na mokro”, tworzy wytrzy-
małe i elastyczne spoiny, odporne na wysokie temperatury

o (do +100C); nadaje się do klejenia dużych powierzchni 
blach, sklejki, tkanin, wykładzin z tworzyw itp. 5 l, 1 l, 175ml

Smar-4 uniwersalny smar 
silnikowy z dodatkiem teflonu; 
zakres temp. praca 

o ood -40C do +200C. 1kg

Smar-9 uniwersalny 
smar silnikowy; 
zakres temp. 

opracy od -40C 
odo +200C. 1kg

Plastic cleaner zmywacz-odtłuszczacz 
(spray) dla powierzchni wrażliwych 
(tworzywa, lakiery). 400 ml
Metal cleaner 
dla powierzchni niewrażliwych (metal, szkło). 
400 ml

zmywacz-odtłuszczacz (spray) 

Gasket remover produkt do usuwania farb, 
lakierów, uszczelek, klejów, tworzyw, 
smarów itp. 400 ml

Rust penetrant 400ml 
uniwersalny antykorozyjny 
smar penetrujący
Rust penetrant MoS400ml 2 

smar penetrujący z dwusiarczkiem 
molibdenu

uniwersalny antykorozyjny 
Pulsar PU-AT Specjalistyczny klej 
poliuretanowy. Klei “na sucho” 
gumę, skórę, materiały syntetyczne
i PCV. Bardzo mocny. 1 l, 10 l.

Sintex H-26 klej rozpuszczalnikowy; 
zastosowanie jak w BUNITEX; 
nie rozpuszcza styropianu 
i polistyrenu. 5 l, 1 l , 500ml

Tester szczelności profesjonalny 
środek do badania szczelności 
ciśnieniowych instalacji gazowych; 
środek niepalny, biodegradalny. 
300 ml, 400 ml

Pulsar MS-40
Sintex MS-35
Pulsar MS-60
Pulsar ECO
Pulsar MS-40 (bezbarwny) 290 ml
Pulsar MS-60 (biały, czarny, brązowy) 290 ml
Sintex MS-35 (biały, czarny, szary)

 - twardość 40 ShA
 - twardość 40 ShA
 - twardość 60 ShA

 - zmywacz do MS polimerów

 syntetyczny 
polimer (MS-polimer) jednoskładnikowa masa kleją-
couszczelniająca; posiada znakomitą przyczepność 
do większości materiałów; stosowany jako klej 
konstrukcyjny

Wysokiej jakości smary Pulsar 
smar grafitowy, smar do łożysk, 
smar montażowy, smar do przegubów
homokinetycznych, smar silikonowy 
z teflonem, 
smar wysokotemperaturowy 70 ml

Air compressed
Preparat pod ciśnieniem 
do wydmuchiwania 
i usuwania strumieniem 
gazu wszelkich zanie-
czyszczeń przylegających 
do powierzchni sprzętu 
komputerowego, TV, AGD, 
maszyn do szycia, ksero-
kopiarek, drukarek, faksów, 
zegarków i innych urządzeń.
Produkt niepalny; stosowany 
w pozycji odwrotnej zamraża 

odo -70C. 

Screen cleaner 600ml 
antystatyczna pianka 
do czyszczeni ekranów TV,
monitorów, laptopów, 
powierzchni płaskich 
(sprzęt RTV, TV, FOTO,
wnętrza samochodów itp.) 
aluminium, stali szlachetneji 
polakierowanych.

Kleje, Chemia, Produkty pomocnicze

Zaopatrzenie i Doradztwo Techniczne dla Przemysłu A T S,
32-353 Trzyciąż 141, woj. Małopolskie, tel.: (012) 389-46-47, fax: (012) 378 32 88, kom.: 509 551 881, www.ats-polska.pl, e-mail:ats@ats-polska.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

