
KLEJE vary6ond 

Uszczelnianie powierzchni Szczeliwo do gwintow rurowych 

Sktadniki zabezpieczajgce gwint 

-55°C do +150°C +200°C 

niska wytrzy-
matoie irednia wytrzymatoie wysoka wytrzymatok 

grednia wytrzy- 
matoiC, dziatanie 

kapilarne 
niska / irednia 

lepkoS6 

12-22 
Produkt ogolnego 

przeznaczenia. 
Idealny do potaczen 
gwintowych wyma- 
gajacycl tatwego 

demontazu. 

niska lepkoiC 

12-41 
Produkt ogolnego 

przeznaczenia. 
Nadaje sic do 

stosowania przy 
cienkich gwintach. 

rednia tepkoS 

12-42 
Produkt ogolnego 
przeznaczenia, do 
roZnorodnych zas-

tosowari. Doskonata 
stabilnok termicz- 

na. 

rednia lepkoS6 

12-43 
Produkt ogotnego 

przeznaczenia. Dos- 
konata stabilnok 
termiczna i odpor- 

nok na media. 

rednia lepkoE 

12-62 
Gtownie uZywany do 
mocowania cic2kich 

przedmiotow. 
Zapewnia trwata 

instatacje rub mo- 
\_ cujacych. 

niska lepkoC 

12-71 
Specjalnie opraco- 
wany do potaczen 

gwintowych o 
wysokiej wytrzy- 

matosci. 

niska lepkoSe 

12-90 
Dziatanie kapitar-
ne pozwala temu 

produktowi wnikn# 
w mikropory, mik-

ropekniccia itp. 

wysoka wytrzy- 
matoie, odporny na 

temperature 

wysoka lepkoSC 

12-75 
Produkt o wysokiej 
wytrzymatoki do 
mocnych i odpor-

nych na temperature 
potaczeri 

towych.   

grednia 
wytrzymatoiE 

niska leokoS6 

z PTFE 

wysoka lepkoSe 

Zatwierdzenie 
dla wody pit nej 

wysoka lepkoSC 

wysoka 
wytrzymatoie 

wysoka lepkoSC wysoka lepkoS6 wysoka lepkoSC wysoka lepkoSC wysoka lepkoSC 

+200°C -55°C do +150°C 

wysoka 
wytrzymatosc 

niska wytrzy-
matok 

wysoka Lep- 
kot4 



+200°C 

wysoka wytrzymatoie, 
odporny na temperature 

 

Powtoka gruntowa 

 

Do klejow 
anaerobowych 

wszystkie sta ,dowe materiaty 

15-86 
.01•11•1“.. 

15-72 
Ktej z wypetni- 
eniem PTFE o 

niskim wsp6tczyn- 
niku tarcia. 

15-42 
Szybkoutwardzat-

ny, anaerobowy 
klej odporny na 
rozpuszczatniki. 

15-77 
Produkt ogolnego 
przeznaczenia do 

wszystkich typow gwin-
towanych potaczeri rur 
stoZkowych i cylindry- 

i cznych. 

15-86 
Produkt ogotnego 

przeznaczenia. Dos- 
konata stabi1no6 
termiczna i odpor- 

nok na media. 

15-10 
Odpowiedni jako 
atternatywa dta 

statych materiatow 
uszczelmajacych w 

potaczernach kotnier-
zowych / obudowach 

15-73 
Niska wytrzymatok 
zapewnia tatwe usu- 
wanie czcki. Nadaje 

sic do wszystkich 
sztywnych metalowych 

kotnierz J 

15-74 
Szybkie utward- 
zanie zasto-

sowanie ogolne 
do uszczetniania 

powierzchni. 

15-18 
Srednio wytrzymaty, 
etastyczny uszczet-
niacz powierzchni. 
Niekapiqcy, mole 
by uZywany pod 

sufitem.  J 
przektadm. 

''''916ord 

Cementy monta2owe Przygotowanie 
-55°C do +150°C 

wysoka wytrzymatote 

niska tepkoi 

16-03 
Cement mon- 

ta2owy o wysokiej 
wytrzymatoki. 

grednia lepkok 

IL 

16-38 
Szybkio utwardzatny 

i odpowiedni dta 
najwy2szych sta- 

tycznych naprc2en 
cinajcych. 

niska lepkoie 

16-40 
Wolno utward- 
zajacy sic klej 

anaerobowy zape- 
wniajacy dosko- 

nata ocipornok na 
temperature. 

niska lopkoie 

16-41 
Klej ogolnego 

przeznaczenia do 
mocowania to2ysk 

panwiowych 
przektadni rowno- 

legtych. 

wysoka Lepko 

16-20 
Wysoka wyt rzy-

matok wiazania 
wyjqtkowa odpor-
no6 na podwy2s-
zone temperatury. 

niska lepkoie 

16-48 
Szybko wiaZacy twardy 

.pr:odukt o wysok7  
iej wytrzymatoki. 

Oofporny na yvysoka 
temperaturc I wysoka 
odporno6 na rortwory 

kwasow i zasad. 

Primer F 
Poprawia wtaki- 

wosci utwardzajace 
podczas stosowania 

beztlenowych ktejow na 
powierzchniach ocyn- 
kowanych i pasywowa- 

nych. 

Porada 

Podktad F nate2y 
nato2y6 okoto 
2 minuty przed 
u2yciem jakich- 
kotwiek klejow 

beztlenowych, aby 
m6gt catkowicie 

odparowa6. 

Primer F przy- 
spiesza utwardza- 
nie klejow anaero- 
bowych i ideatnie 
sprawdza sic przy 
wickszych szcze- 

Mach. 

Ogolne zastosowanie 
o +80 °C 

Plastikowy 
do +80 °C 

wszystkie standardowe powtoki z tworzyw sztucznych 

I niska lepkoe wysoka lepkoC niska lepkoC GEL I grednia leoko6 rednia leokoCI niska leokoC Iniska leokoC 



Porada 

Primer L 
Do zadan, w 

ktorych wtaki- 
woki wia2ace nie 

sq ideatne. 

Podktad L na-
le2y nato2y6 na 

obszar, ktory ma 
by taczony przez 
szczotkowanie, 
wycieranie tub 

zanurzanie. 

Zaczekaj, az 
rozpuszczalnik 

catkowicie odpa- 
ruje. 

Jeti czcSci me 
zostana zmonto-
wane w ciagu 1 

minuty, ponownie 
nato2 podktad L. 

+80°C 

Etastomer 

+100°C 

Bezwonny klej 

+120°C 
••••••••••• 

Czarny ktej 

+105°C 

Trudne 
Potaczenia 

niska lepkoe4 

-a- 

14-60  

1111111110 

14-60 
Bezwonny, niebru- 

dzacy klej. Nie 
pozostawia 2ad- 
nych widocznych 

irednia lepkoC 

14-98 
Klej o podwy2szo-
nej odpornoki na 
uderzenia i dosko-
natej odpornoki na 
naprc2enia cina- 

jace. 

niska lepkoie 

TWI 
—a- 
14-06  

voila 

14-06 
Klej elastomerowy 
zapewnia szybka 
i tatwa adhezj 

wszystkich popu- 
, larnych typow. 

irednia lepkoiC 

1111 

110•1•.•  

1440  

14-80 
Czarny klej, opraco-
wany do zastosowan 
w warunkach ter-

micznych / klimaty- 
cznych. 

..1  

Powtoka gruntowa 

do klejow 
cyjanoakrylowych 

14-01 
Klej ogolnego 

przeznaczenia do 
szerokiego zakresu 
zastosowan / tqcze- 

nia materiatow. 
\.  

Metal 

14-35 
Ktej ogolnego 

przeznaczenia. 
Dobrze nadaje sic do 

porowtych.mate- 
riatow i.nierownych 

powlerzchni. 

14-96 
Ktej ogotnego 

przeznaczenia do 
szerokiego zakresu 
zastosowan / tqcze- 

nia materiatow. 

Specjalne 

14-54 
Doskonate wtaki-
woki wypetniajqce 
szczetiny. Idealny do 
aptikacji pionowych i 

sufitowych. 

14-15 
Doskonaty klej 

przy taczeniu ma-
teriatow o ro2nych 
wsp6tczynnikach 
ozszerzalnoki. 

14-205 
Lepkok sprawia, 
2e ideatnie nadaje 
sie do stosowania 

na porowatych 
tworzywach sz- 

tucznych. 

14-38 
Szybkoutward- 

zatny klej, dobrze 
nadajacy sic do 
wietu ro2nych 

tworzyw sztucz- 
nych. 

14-93 
Doskonaty klej 

przy taczeniu ma-
teriatow o ro2nych 
wspotczynnikach 
rozszerzalnoki. 

zastosowanie Przygotowanie 

niska lepkoiC 

111.1110•11. 
14-31 
MHO* 

mor 

14-31 
Hartowanie ekspre-

sowe, idealne do 
tqczenia gtadkich 

czeki metalowych z 
podobnymi odpow-

‘. iednikami. ./ 

wysoka lepkogE 

kTIM 
;4104  

14-204 
Wotno utwardzat- 
ny klej o wysokiej 

odpornoki na 
Bardzo 

etastyczny. 

Obstuga klienta: +49 (0) 7041 96 340 www.itwcp.de  
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Kleje anaerobowe 

Produkt epko 
Szerokos 
wypetni- 
ema tuki 

1 (max) Irtirru 

0,2 

'Rozmia 
wintw 

imax) 1 
' 

M 36 

, Zakres ter- 
peratur I C] 

' 

-55 do +150 

ita konco- 
a (godzi- 

ny) 
Rejestraci 

12-22 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwint6w 
Fioletowy 1.000 3 

12-41 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwint6w 
Niebieski 150 0,15 M 12 -55 do + 150 3 

12:42 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Niebieski 2.200 tx 0,25 M 36 -55 do +150 1 NSF, DVGW 

12-43 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Niebieski 2.800 0,25 M 36 -55 do +150 12 

12-62 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Czerwony 1.500 tx 0,25 M 36 -55 do +150 4 NSF 

12-71 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Zietony 700 0,15 M 20 -55 do +150 3 NSF 

12-75 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Czerwony 10.000 tx 0,2 M36 -55 do +200 6 

12-90 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Zielony 20 0,07 M 5 -55 do +150 

15-10 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Czerwony 80.000 tx 0,5 -55 do +200 6 NSF 

15-18 
Mieszanka do zabez- 

pieczania gwintow 
Czerwony 250.000 tx 0,5 -55 do +150 3 

15-42 
Szczetiwo do gwintow 

rurowych 
Brazowy 600 0,15 3/4" -55 do +150 3 

15-72 
Szczeliwo do gwintow 

rurowych 
Biaty 17.500 tx 0,3 3" -55 do +150 3 NSF, DVGW 

15-73 Uszczetnianie pow- 
ierzchni 

Zielony 20.000 tx 0,3 -55 do +150 6 NSF 

15-74 
Uszczetnianie pow- 

ierzchni  
Poma-

ra6czowy 
34.000 tx 0,5 -55 do +150 6 NSF 

-77 15
lerzchni 

Uszczelnianie pow- 
Zotty 23.000 tx 0,5 3 -55 do +150 3 NSF, DVGW 

15-86 
Uszczetnianie POW 

ierzchni 
Czerwony 6.500 0,3 2" -55 do +150 12 NSF, DVGW 

16-03 Cement monta2owy Zielony 150 0,15 M 12 -55 do +150 6 NSF 

16-20 Cement monta2owy Zietony 12.000 0,2 M 36 -55 do +200 3 DVGW 

16-38 Cement monta2owy Zielony 2.500 0,2 M 36 -55 do +150 1 NSF 
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16-40 Cement monta2owy Z elony 600 0,15 M 20 -55 do +175 12 NSF, DVGW 

16-41 Cement monta2owy Zotty 500 0,15 M 12 -55 do +150 1 

16-48 Cement monta2owy Zielony 550 0,15 M 20 -55 do +175 1 NSF, DVGW 

Catkowicie utwardzony po 24 godzinach 

Kleje cyjanoakrylowe 
•, 
•Produkt Typ Kotor LepkoiE 

EmPas3 

Wytczy- 
matosc na 

rozciqganie 
i scinanie 

Zakres ternpe- 
ratur [°C] 

Wytrzy:- 

kogicaotw°sacCs] 
ALU 

"VVytrzy- 
matosc 

koticowa 
[s] SBR" 

Wytrzy7  
matosc 

koncowa CA 
EPDM 

14-01 
Ogolne zastoso- 

wanie 
bezbarwny 80 -30 do +80 70 5 8 

14-06 
Specjatne zastoso- 
wanie Etastomer bezbarwny 20 - -30 do +80 30 4 3 

14-15 Plastikowy bezbarwny 1.000 -30 do +80 70 8 8 

14-31 Metal bezbarwny < 10 > 18 -50 do +80 30 - 

14-35 
Ogolne zastoso- 

wanie 
bezbarwny 2.000 -30 do +80 70 10 12 

14-38 Plastikowy bezbarwny 25 -30 do +80 40 4 3 

14-54 
ZEL do zastoso- 
wan ogolnych 

bezbarwny 110 - -30 do +80 110 24 35 

14-60 
Specjatne zastoso-

wanie bezwonny bezbarwny 50 - -30 do +100 110 11 8 

14-80 
Specjalne zasto- 
sowanie czarny 

czarny 400 > 20 -30 do +120 45 15 20 

14-93 Plastikowy bezbarwny < 10 -30 do +80 35 6 8 

14-96 
Ogolne zastoso- 

wanie 
bezbarwny 80 -30 do +80 60 4 8 

14-98 
Specjalne zasto- 

sowanie 
bezbarwny 400 -55 do +105 30 10 15 

14-204 Metal bezbarwny < 10 -30 do +100 90 7 15 

14-205 Plastikowy bezbarwny 1.000 - -30 do +80 35 6 8 

Przechowywad klej cyjanoakrylowy w chtodnym miejscu. Temperatura przechowywania od 5°C do 7°C. 
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