
Szybka, prosta i czysta aplikacja na złączach metalowych i z tworzyw sztucznych.
Do 50% krótszy czas montażu, możliwa regulacja do 45° bez ryzyka przecieków. 

Znam ponad 55 możliwości
zastosowania tego produktu! 

Do instalacji z wodą gorącą, zimną, pitną oraz
instalacji gazowych i grzewczych. 

Niezastąpiony. 
Wybierany przez 
profesjonalistów.
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Szybka, prosta i czysta aplikacja

Wybór profesjonalistów

Zszorstkuj gwint za
pomocą ostrza piły
lub pilnika.

Zacznij owijanie od pierwszej
bruzdy gwintu na końcu rury.
Owijaj po przekątnej, na
przemian, przez całą długość
połączenia gwintowego. 

Utnij nić uszczelniającą
Loctite 55 za pomocą ostrza
w opakowaniu i dociśnij
końcówkę do gwintu.

Dokręć złącze kluczem do
rur. W razie konieczności,
wyreguluj.

4

Konserwacja

Montaż i 
instalacje 

Przemysł

Zawsze pod ręką
www.protherm.sk

Dba o ciepło w Twoim domu
www.centrometal.hr

Pompy, instalacje wodne
i oczyszczalnie wody.
www.grundfos.com

Projektowanie, produkcja 
i montaż systemów HVAC, 
instalacje hydrauliczne 
i elektryczne i wyposażenie.
www.traco-invest.com 

Henkel Polska Sp. z o.o., Adhesive Technologies, General Industry, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Tel: (+48 22) 56 56 200, www.loctite.pl

Certyfikaty:

BAM:
Federalny Instytut 
Materiałoznawstwa 

i Kontroli Materiałów.
Aprobata określająca
wrażliwość na zapłon.

20 bar

DVGW:
Dopuszczenie do stosowania w 

instalacjach gazowych i 
wodnych (EN 751-1): 

DV-5142AU 0166
KTW:

Dopuszczenie do stosowania w
instalacjach z wodą pitną

WRc:
Dopuszczenie do

stosowania w 
instalacjach z 
wodą pitną o 

temp. do 85°C 
(BS 6920)

NSF:
Zgodna z 
ANSI/NSF 

Standard 61

Dowiedz się, do jakich 
aplikacji Loctite 55 jest

stosowany przez  
profesjonalistów na

www.loctite.pl

Stosowana w utrzymaniu ruchu w wielu branżach przemysłu czy w 
przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. 

Produkcja: używana przez najbardziej renomowanych producentów urządzeń
grzewczych, gazowych, wodnych i podzespołów. 

Montaż: polecana przez renomowane firmy i zawodowych hydraulików, którzy
korzystają z nici od wielu lat.

Instalacje hydrauliczne
i grzewcze.
www.herz.eu 

Loctite 55 to gwarancja utrzy-
mania niezawodnej instalacji
w procesie produkcyjnym z
wykorzystaniem pary wodnej. 
www.sardina.hr
Więcej na www.loctite.pl

Projektowanie, budowa
oraz konserwacja stałych
urządzeń gaśniczych. 
www.ingas.pl
Więcej na www.loctite.pl

Loctite 55 to najbardziej nieza-
wodne rozwiązanie w prywatnych
i komercyjnych instalacjach
gazowych, grzewczych i wodnych.
www.pavlovic-plin.com  
Więcej na www.loctite.pl

MADE FOR GENERATIONS
www.hawle.cz


