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Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite zajmujå wiodåce 

miejsce na ‚wiecie w dziedzinie technologii klejów 

b¬yskawicznych. Dzi™ki nieustannemu doskonaleniu 

produkty Loctite® sta¬y si™ niezaståpione w operacjach 

monta¿owych w przemy‚le motoryzacyjnym, elektronicz-

nym i ogólnym. Nowe kleje b¬yskawiczne Loctite®

¬åczå szybciej i så dost™pne w wi™kszym wyborze pod 

wzgl™dem lepko‚ci i opakowañ dostosowanych do 

ulepszonych automatycznych i pó¬automatycznych urzå-

dzeñ dozujåcych. Z¬åcza wykonane niektórymi 

z nich majå jeszcze wy¿sze temperatury pracy.

Do nowego asortymentu nale¿å:

Elastyczne, przezroczyste kleje b¬yskawiczne

Nowe kleje b¬yskawiczne utwardzane ‚wiat¬em UV, 

które zapewniajå: krótszy czas ustalania, brak 

wykwitów, zminimalizowanie p™kni™ç

napr™¿eniowych i nie wymagajå u¿ycia aktywatora

Niskowykwitowy aktywator do klejów b¬yskawicznych, 

który mo¿na stosowaç z wszystkimi rodzajami klejów 

b¬yskawicznych Loctite®

Nowy grunt do materia¬ów trudnosklejalnych, 

¬atwiejszy w u¿yciu

Nowe rodzaje klejów wysokotemperaturowych i bar-

dziej odpornych na wilgoç

Przydatne wskazówki

B¬yskawiczne kleje Loctite så 
najbardziej skuteczne na czy-
stych, suchych powierzchniach.
Wszelki brud, t¬uszcz i obce 
cia¬a nale¿y usunåç 
zmywaczem Loctite® 7063.

Na ogó¬ im wi™ksza powierzch-
nia klejenia, tym wy¿sza wytrzy-
ma¬o‚ç z¬åcza.

Zawsze po u¿yciu kleju nale¿y 
wytrzeç dysz™ dozujåcå opako-
wania.

Niewielkie ilo‚ci kleju b¬yska-
wicznego Loctite® mo¿na nano-
siç przy u¿yciu dodatkowych 
igie¬ nak¬adanych na dysz™.

Najlepsze rezultaty uzyskuje si™ 
u¿ywajåc minimalnej ilo‚ci kleju, 
jaka jest niezb™dna do wype¬nie-
nia z¬åcza. Im cieñsza warstwa 
kleju, tym szybsze utwardzanie i 
mocniejsze z¬åcze.

Przy klejeniu tworzyw sztucz-
nych nale¿y rozpoznaç rodzaj 
materia¬u. Powszechnie przyj-
muje si™, ¿e je‚li tworzywa 
p¬ywajå w wodzie, to så to polio-
lefiny, jak np. polietylen czy poli-
propylen. W takim przypadku 
nale¿y stosowaç Loctite® 406 
z gruntem 7239.

Wprowadzenie



Kleje b¬yskawiczne
ogólnego przeznaczenia

Klej b¬yskawiczny do tworzyw
sztucznych i gumy

Bezbarwny klej b¬yskawiczny
do cz™‚ci metalowych

W¬asno‚ci

Wysoka wytrzyma¬o‚ç

Dobra adhezja do metali, gumy

i tworzyw

Przezroczysto‚ç

W¬asno‚ci

Szybkie utwardzanie

Dobra adhezja do tworzyw 

sztucznych i gumy

Do trudno sklejalnych tworzyw 

sztucznych, jak polietylen, 

polipropylen, PTFE i gumy 

termoplastyczne, stosowaç 

z podk¬adem do poliolefin 7239

W¬asno‚ci

Klei wi™kszo‚ç tworzyw sztucz-
nych, elastomery, papier/tek-
tur™, drewno, nieglazurowanå 
ceramik™ i metale
Lepko‚ç ‚rednia i ¿el - dla 
powierzchni porowatych, do 
wype¬niania szczelin oraz do 
nanoszenia w pozycji pionowej 
lub sufitowej.

Przyk¬ady zastosowañ

Klejenie gumowych odbojów 
drzwiowych do ‚cian betono-
wych; przyklejanie znaków 
ostrzegawczych z tworzyw 
sztucznych do drewnianych 
drzwi; zak¬adek gumowych do 
aluminiowych szczebli drabiny; 
uszczelek z PCV do wyprasek 
z ABS przy monta¿u lusterek 
samochodowych; ta‚my ze 
spienionej gumy do stalowych 
lub plastykowych obudów; ele-
mentów z PCV do papieru (np. 
w opakowaniach) oraz drob-
nych cz™‚ci plastykowych do 
drewna (np. przy produkcji 
mebli).

Przyk¬ady zastosowañ

Klejenie gumy silikonowej do 

obudowy z tworzywa sztucznego 

w mechanizmach zamków 

drzwiowych w samochodach; 

obudowy z tworzywa do butli 

ga‚nicy; wklejanie w™¿a gumo-

wego w oplot oraz wklejanie 

gumowych uszczelek.

Przyk¬ady zastosowañ

Ma¬e ¬o¿yska do gniazd z two-

rzywa/metalu; naklejanie tenso-

metrów; wklejanie wk¬adek 

szlifierskich do narz™dzi mecha-

nicznych; o-ringów do ko¬nierzy 

oraz klejenie gumowej uszczelki 

do metalowej listwy ozdobnej 

w samochodach.

401 Niska lepko‚ç

431 “rednia lepko‚ç

454 ≠el 

406 Niska lepko‚ç 496 “rednia lepko‚ç

Maksymalna szybko‚ç



Czarne, wzmocnione
kleje b¬yskawiczne

Wzmocnione kleje b¬yska-
wiczne dajåce z¬åcza odporne 
na wysokå temperatur™

Kleje b¬yskawiczne
utwardzane UV

W¬asno‚ci

Czarny, wzmocniony gumå

Najwy¿sza odporno‚ç na od-

dzieranie i obciå¿enia udarowe

Idealny do klejenia gumy 

z metalem

Pozwala na pozycjonowanie 

cz™‚ci

Wysoka lub niska lepko‚ç – do 

powierzchni porowatych lub do 

wype¬niania szczelin

Przyk¬ady zastosowañ

Montowanie ma¬ych kó¬

z™batych z tworzywa na metalo-

wych wa¬kach; klejenie gumo-

wych pier‚cieni uszczelniajåcych

do metalowych cz™‚ci; magne-

sów ferrytowych do plastykowej

obudowy, monta¿ g¬o‚ników

oraz wklejanie uszczelek gumo-

wych do aluminiowego korpusu

zaworu.

W¬asno‚ci

Dobra odporno‚ç z¬åczy na 

uderzenia i wstrzåsy

Doskona¬a wytrzyma¬o‚ç 

termiczna i odporno‚ç na 

starzenie cieplne  

Lepsza odporno‚ç na wysokå 

temperatur™, wilgoç lub mokre 

‚rodowisko

Mo¿liwo‚ç wyboru ‚redniej lub 

wysokiej lepko‚ci do powierzch-

ni porowatych, wype¬niania 

szczelin i aplikacji pionowych lub 

sufitowych.

Przyk¬ady zastosowañ

Klejenie g¬o‚ników; elementów 

samochodowych; osprz™tu elek-

trycznego; stacji dysków. 

Klejenie o-ringów 

do ocynkowanych pokryw 

w filtrach olejowych; 

klejenie plastykowych lub meta-

lowych obudów silników elek-

trycznych i stalowych pokryw 

w transformatorach.

W¬asno‚ci

Maksymalnie szybkie utwardza-

nie ‚wiat¬em UV lub ‚wiat¬em 

widzialnym

Estetyczny wyglåd spoiny

Dobra adhezja do tworzyw 

sztucznych, metali i gumy

Utwardzanie bez potrzeby 

u¿ycia aktywatora

Przyk¬ady zastosowañ

Okna z poliw™glanu do obudowy 

z ABS; zabezpieczanie przed 

manipulacjå elementów regula-

cyjnych i monta¿ g¬o‚ników.

Estetyczne wklejanie logo i ele-

mentów z tworzyw sztucznych 

w wyrobach przemys¬owych

480 Niska lepko‚ç

4105 Wysoka lepko‚ç

4304 Niska lepko‚ç

4305 Wysoka lepko‚ç

4203 Niska lepko‚ç

4204 “rednia lepko‚ç

4205 Wysoka lepko‚ç

Najwy¿sza wytrzyma¬o‚ç, 

Najwy¿sza odporno‚ç na temperatur™



Elastyczne
kleje b¬yskawiczne

Niskowykwitowy
klej b¬yskawiczny
o s¬abym zapachu

Grunt Loctite® Aktywator Loctite®

W¬asno‚ci

Ogólnego przeznaczenia

Przezroczyste

Zapewnia elastyczno‚ç 

z¬åcza 

Mo¿e byç u¿ywany tak do 

elastycznych, jak i do 

sztywnych cz™‚ci

Przyk¬ady zastosowañ

Klejenie elastycznych 

uszczelek, mieszków 

a tak¿e przemys¬owej 

odzie¿y/obuwia oraz 

elementów g¬o‚ników.

Klejenie uszczelek ze spie-

nionej gumy pomi™dzy sobå 

na po¬åczeniach obudów 

skrzyniowych lub kana¬ów 

powietrznych

.

W¬asno‚ci

Do stosowania, gdzie 

istotna jest estetyka 

z¬åcza

Eliminuje bia¬y osad, 

który czasem pojawia 

si™ wokó¬ obszaru 

klejenia

Przyk¬ady zastosowañ

Wklejanie plastykowych 

lusterek w puderniczki;

przejrzystych plastyko-

wych szkie¬ek zegarków 

do obudowy ze stali 

nierdzewnej; plastykowych 

ozdób metalowych spinek 

do w¬osów; elementów 

obudowy przyrzådów 

elektrycznych oraz plasty-

kowych, przezroczystych 

zespo¬ów wy‚wietlaczy.

W¬asno‚ci

Uniwersalno‚ç

U¬atwia klejenie tworzyw 

trudno sklejalnych

Do stosowania 

z Loctite® 406

Przyk¬ady zastosowañ

Do gruntowania tworzyw 

trudno sklejalnych takich

jak polipropylen, polietylen,

PTFE, gumy termopla-

styczne i silikony.

W¬asno‚ci

Przy‚piesza utwardzanie 

b¬yskawicznych klejów 

Loctite®

Mo¿e byç u¿ywany do 

aplikacji pomonta¿owych

Fluorescencyjny, 

umo¿liwia kontrol™ 

na¬o¿enia przed 

monta¿em

D¬ugi czas przydatno‚ci 

po na¬o¿eniu - 8 godzin

Przyk¬ady zastosowañ

Przy‚pieszone utwardzanie 

na wielkoseryjnych, szyb-

kich liniach produkcyjnych, 

jak np. klejenie elementów 

g¬o‚ników; utwardzanie 

wyp¬ywek klejowych.

4850 Niska lepko‚ç

4860 Wysoka lepko‚ç

460 Niska lepko‚ç 7239 Grunt 

do poliolefin

7458 Aktywator

Elastyczno‚ç
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HHeennkkeell PPoollsskkaa SS..AA..,, Business Unit Loctite
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Tel. +48 (22)  56 56 200, Fax + 48 (22) 56 56 222, 
Loctite Info-Line: 0-801-111-222
loctite.polska@henkel.at
www.loctite.com 

B¬yskawiczne kleje Loctite mo¿na nanosiç w ró¿noraki 
sposób

Bezpo‚rednio z pojemnika trzymanego w r™ku

Stosujåc pó¬automatyczne i ca¬kowicie zautomatyzowane 

urzådzenia dozujåce Loctite

Kleje Loctite utwardzane ‚wiat¬em UV mo¿na utwardzaç 
stosujåc:

Systemy z elastycznymi ‚wiat¬owodami 

Komorowy system UV

x = dobrze    xx = znakomicie    x 1 = stosowaç z produktem Loctite® 7458    x 2 =  stosowaç utwardzanie UV

Przytoczone tu dane majå jedynie s¬u¿yç jako punkty odniesienia. W sprawie ew. konsultacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Loctite®

Produkt Barwa Lepko‚ç Wytrzyma¬o‚ç na  Wytrzyma¬o‚ç na sci- Maks. temp Czas ustalania Czas ustalania Wielko‚ç opakowania
Loctite® mPa.s ‚cinanie stali (N/mm2) nanie na ABS (N/mm2) pracy °C na stali (sek) na ABS (sek)

401 Przezroczysty 110 22 13 80 5 do 20 2 do 10 3g, 20g, 50g, 500g
431 Przezroczysty 1000 16 10 80 5 do 20 2 do 10 20g, 500g
454 Przezroczysty ≠el 22 13 80 5 do 20 2 do 10 10g, 20g, 300
406 Przezroczysty 20 22 * 80 10 do 20 2 do 10 20g, 500g
496 Przezroczysty 125 25 13 80 20 do 40 30 do 70 20g, 50g, 100g, 500g
480 Czarny 300 26 13 90 60 do 120 20 do 50 20g, 500g
4105 Czarny 5000 22 >6 90 60 do 120 20 do 50 500g
4203 Przezroczysty 375 15 4 120 10 do 20 5 do 10 20g
4204 Przezroczysty 4000 14 niedost™pny 120 20 do 30 5 do 10 20g
4205 Przezroczysty 35000 16 4 120 10 do 20 5 do 10 20g
4850 Przezroczysty 400 13 8 70 5 do 15 3 do 5 20g, 500g
4860 Przezroczysty 4000 14 7 70 7 do 15 3 do 5 20g, 500g
4304 Przezroczysty 20 18 34 80 30 do 45 5 do 10 20g, 500g
4305 Przezroczysty 900 22 36 80 30 do 45 5 do 10 20g, 500g
460 Przezroczysty 45 18 13 80 30 do 70 20 do 60 20g, 50g, 500g

Tabela doboru aplikacji

Tabela doboru produktu

Systemy Loctite®

Produkt Utwardz. Elastyczno‚ç Wys. Wilgotne Estetyczny Nanoszenie Obciå¿enie Wi™ksza Klejenie Klejenie Ogølne Bardzo Poliolefiny 
Loctite® wyp¬ywki temp.* ‚rodowisko wyglåd pionowe udarowe szczelina metalu tworzywo / guma zastosow. szybki

401 X X XX X
431 X 1 X X X X XX X

454 X 1 XX XX X X XX
406 X XX XX XX

(z rozpuszczalnikiem)

496 X XX X X
480 X X XX XX X
4105 X 1 X X XX X XX X
4203 XX XX XX X X
4204 XX XX XX X X X
4205 XX XX X XX XX X X
4850 XX X X XX
4860 XX X X X XX
4304 X 2 XX X X XX
4305 X 2 XX X X X XX
460 XX X X

Dane techniczne

Loctite® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Korporacji Loctite

R
ef

. N
o 

P
L

04
7 

- 
09

/0
2




