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Oppervlaktebehandeling
Producttabel

Belt dressing Roest- 
behandeling Corrosie

Drogend (vernis)

Ferrometalen

8005 7500 7800

Loctite® 8005
Belt dressing

• Voorkomt slippen
• Verhoogt wrijving van 

alle soorten riemen
• Verlengt de levensduur 

van de riem

Loctite® 7500
Roestbehandeling

• Vormt roest om tot een 
stabiele basis

• Beschermt oppervlakken 
tegen corrosie

• Uitgehard product 
gedraagt zich als een 
primer voor verf

• Kan worden toegepast op 
metalen pijpen, kleppen, 
fittingen, opslagtanks, 
hekwerk, transportsys-
temen, constructie- en 
landbouwmachines

Loctite® 7800
Zinkspray

• Biedt uitstekende katho-
dische corrosiebescher-
ming op ferrometalen

• Bescherming van gegal-
vaniseerde onderdelen

• Typische toepassingen: 
retoucheren van metalen 
onderdelen na het lassen, 
langdurige bescherming 
van metalen onderdelen

Oplossing

Omschrijving Vloeibare spray Roestbehandeling Zinkspray Metaalbeschermende 
coating

Opsporen van micro- en 
grotere lekken

Opsporen van bewegin-
gen van onderdelen

Opsporen van bewegin-
gen van onderdelen Met stof versterkte tape

Kleur Lichtgeel Mat zwart Grijs Wit Kleurloos Blauw Rood Metaalgrijs

Temperatuurbereik n.v.t. n.v.t. -50 tot +550 °C -30 tot +60 °C 10 tot 50 °C -35 tot +145 °C -35 tot +145 °C Tot 70 °C

Verpakkingsformaten 400 ml spuitbus 1 l bus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 50 ml 20 ml 25 m, 50 m



117

Lekdetectie TapeZegellakbescherming

Droogt niet

Universeel gebruik Industrie algemeen Elektronische 
industrie

71007803 7414 7400 5080

Loctite® 7803
Metaalbeschermende 
coatingspray

• Niet drogende, kleefvrije 
coating

• Biedt corrosiebescher-
ming op lange termijn

• Voor ijzer, staal, blad-
staal, gietvormen, machi-
nes en installaties die 
buiten bewaard worden

Loctite® 7100
Lekdetectie

• Vormt luchtbellen wan-
neer een lek aanwezig is

• Niet toxisch
• Niet ontvlambaar
• Voor toepassingen 

met alle gassen en 
gasmengsels, behalve 
zuivere zuurstof. Kan ook 
gebruikt worden voor 
stalen, koperen en kunst-
stof pijpen.

Loctite® 7414
Zegellak

• Visueel opsporen van 
bewegingen van afge-
stelde onderdelen

• Gebruikt voor fittingen, 
tapbouten, moeren enz.

• Goede hechtkracht op 
kunststoffen 

• Niet corrosief
• Ook geschikt voor bui-

tentoepassingen

Loctite® 7400
Zegellak

• Visueel opsporen van 
bewegingen van afge-
stelde onderdelen, mar-
keren van afstelpunten of 
markeren van ingestelde 
of geteste componenten.

• Gebruikt voor elektroni-
sche apparatuur

• Goede hechtkracht op 
een brede waaier van 
substraten

Loctite® 5080
Fixatie- & reparatietape

• Drukbestendig tot 4 bar 
(pijplekkage)

• De tape is zeer moeilijk 
los te trekken met de 
hand

• Voor reparatie, verstevi-
ging, fixatie, afdichting 
en bescherming

Omschrijving Vloeibare spray Roestbehandeling Zinkspray Metaalbeschermende 
coating

Opsporen van micro- en 
grotere lekken

Opsporen van bewegin-
gen van onderdelen

Opsporen van bewegin-
gen van onderdelen Met stof versterkte tape

Kleur Lichtgeel Mat zwart Grijs Wit Kleurloos Blauw Rood Metaalgrijs

Temperatuurbereik n.v.t. n.v.t. -50 tot +550 °C -30 tot +60 °C 10 tot 50 °C -35 tot +145 °C -35 tot +145 °C Tot 70 °C

Verpakkingsformaten 400 ml spuitbus 1 l bus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 400 ml spuitbus 50 ml 20 ml 25 m, 50 m


