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Mechanische	oplossingen	voor	
vrachtwagens	en	bussen

•		Loctite®	518	(1357034) en		
Loctite®	548 Stick	(1787216)	
Flensafdichting voor stijve metalen flenzen

•		Loctite®	5910 Quick	Gasket	(1787217)	
Flensafdichting voor flexibele flenzen,  
hoge temperatuur

•		Loctite®	5926	(1242895)	
Flensafdichting voor flexibele flenzen

•		Loctite®	534	Stick	(1787218)	
Pakkingbevestiger

Vlakkenafdichting
•		Loctite®	243	(0068197) en		

Loctite®	248	Stick	(1678917)	
Schroefdraadborging, gemiddelde sterkte

•		Loctite®	271/2701	(1340646) en	
Loctite®	268	Stick	(1678918)  
Schroefdraadborging, hoge sterkte 

Schroefdraadborging

•		Loctite®	577	(1246866)	
Draadafdichting, gemiddelde 
sterkte

•		Loctite®	561	Stick	(1678919)	
Draadafdichting, lage sterkte

Draadafdichting
•		Loctite®	401	(1357036)	

Snellijm

•		Loctite®	454	(0067583)	
Snellijm, gel

•		Loctite®	319	(1257945)	
„Binnenspiegellijm“  
activator inbegrepen

Verlijming
•		Loctite®	7063	

(1322827)	
Reiniger en Ontvetter

•		Loctite®	7200	
(1450211)	
Pakkingverwijderaar

•		Teroson	Remmen	-en	
Koppelingsreiniger	
Reiniger en Ontvetter

Reiniging
•		Loctite®	648	(1436842)	

Cilindrische Bevestiging, hoge sterkte 

•		Loctite®	668	Stick	(1787214)	
Cilindrische Bevestiging,  
gemiddelde sterkte

•		Loctite®	660	Quick	Metal	
(1787215) Cilindrische Bevestiging,  
voor grote speling

Bevestigen

•		Loctite®	8201	(1787219)	
Five way spray, Smeermiddel voor algemeen gebruik

•		Loctite®	8040	Freeze-&-Release	(1787219)	
Smeermiddel, lost door koude shock

•		Loctite®	8065	Stick	(1678920)	
C5-A® Koper Anti-Seize Hoge temperatuur smeermiddel 

•		Loctite®	8060	Stick	(1678921)	
Aluminium Anti-Seize, Hoge temperatuur smeermiddel

Smeren



® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007 

www.loctite.be	 www.loctite.nl
De aanbevolen producten moeten gebruikt worden overeenkomstig de OEM/OES specificaties en herstelmethodes.

Mechanische	oplossingen	voor	
vrachtwagens	en	bussen

•		Loctite®	518	(1357034) en		
Loctite®	548 Stick	(1787216)	
Flensafdichting voor stijve metalen flenzen

•		Loctite®	5910 Quick	Gasket	(1787217)	
Flensafdichting voor flexibele flenzen,  
hoge temperatuur

•		Loctite®	5926	(1242895)	
Flensafdichting voor flexibele flenzen

•		Loctite®	534	Stick	(1787218)	
Pakkingbevestiger

Vlakkenafdichting
•		Loctite®	243	(0068197) en		

Loctite®	248	Stick	(1678917)	
Schroefdraadborging, gemiddelde sterkte

•		Loctite®	271/2701	(1340646) en	
Loctite®	268	Stick	(1678918)  
Schroefdraadborging, hoge sterkte 

Schroefdraadborging

•		Loctite®	577	(1246866)	
Draadafdichting, gemiddelde 
sterkte

•		Loctite®	561	Stick	(1678919)	
Draadafdichting, lage sterkte

Draadafdichting
•		Loctite®	401	(1357036)	

Snellijm

•		Loctite®	454	(0067583)	
Snellijm, gel

•		Loctite®	319	(1257945)	
„Binnenspiegellijm“  
activator inbegrepen

Verlijming
•		Loctite®	7063	

(1322827)	
Reiniger en Ontvetter

•		Loctite®	7200	
(1450211)	
Pakkingverwijderaar

•		Teroson	Remmen	-en	
Koppelingsreiniger	
Reiniger en Ontvetter

Reiniging
•		Loctite®	648	(1436842)	

Cilindrische Bevestiging, hoge sterkte 

•		Loctite®	668	Stick	(1787214)	
Cilindrische Bevestiging,  
gemiddelde sterkte

•		Loctite®	660	Quick	Metal	
(1787215) Cilindrische Bevestiging,  
voor grote speling

Bevestigen

•		Loctite®	8201	(1787219)	
Five way spray, Smeermiddel voor algemeen gebruik

•		Loctite®	8040	Freeze-&-Release	(1787219)	
Smeermiddel, lost door koude shock

•		Loctite®	8065	Stick	(1678920)	
C5-A® Koper Anti-Seize Hoge temperatuur smeermiddel 

•		Loctite®	8060	Stick	(1678921)	
Aluminium Anti-Seize, Hoge temperatuur smeermiddel

Smeren


