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tak pevné, že 3 gramy 
lepidla utáhnou  
208tunový nákladní vlak. 

LoCtIte hY 4060 GY 
• Rychlé vytvrzení v 5 minutách
• Dobrá schopnost vytvrzovat za nízkých teplot
• Dobrá schopnost vyplňovat spáry až do 5 mm
• Lepí většinu materiálů včetně kovů, většiny plastů a pryží
• Možnost opracování po vytvrzení
• Výborná odolnost vůči vlhkosti, teplotním vlivům a chemikáliím
• K dispozici i v šedé barvě

LoCtIte hY 4070 
• Univerzální lepidlo na rychlé opravy
• Dosažení manipulační pevnosti <60 vteřin
• Schopnost vyplňovat spáry až do 5 mm
• Lepí většinu materiálů včetně kovů, většiny plastů a pryží
• Rychlé dosažení pevnosti (plné vytvrzení <24 hodin)
• Nestékající gelová konzistence
• Dobrá odolnost vůči vlhkosti, teplotním vlivům a chemikáliím

LoCtIte hY 4090 + LoCtIte hY 4090 GY 
• Kombinace špičkových vlastností v jednom produktu
• Lepí různé materiály včetně kovů, většiny plastů a pryží
• Rychlé vytvrzení při nízkých teplotách
• Výborná odolnost vůči vlhkosti, teplotním vlivům a chemikáliím
• Odolnost vůči rázům a vibracím
• Malý výkvět
• K dispozici i v šedé barvě

LoCtIte hY 4092 GY 
• Samonivelační, flexibilní konstrukční lepidlo
• Vysoká průtažnost
• Vhodné na zalévání nebo lepení různých materiálů 
• Slušná chemická odolnost
• Rychlé vytvrzení
• Dobrá tepelná odolnost 
• Dobrá odolnost vůči rázovému namáhání

LoCtIte hY 4080 + LoCtIte hY 4080 GY 
• Vynikající odolnost vůči rázovému namáhání
• Rychlé dosažení pevnosti (plné vytvrzení <24 hodin)
• Lepí různé materiály včetně kovů, většiny plastů a pryží
• Doba dosažení manipulační pevnosti asi 10 minut
• Výborné vlastnosti i v širokých spárách
• K dispozici i v šedé barvě
• Vysoká bezpečnost použití

LoCtIte hYbRIDY – unIveRzáLní  
konstRukční LepIDLa
RYChLá, pevná, vŠestRanná, bezpečná
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Univerzální konstrukční lepidla LOCTITE jsou tak pevná,
všestranná a odolná, že pro ně nejsou téměř žádná omezení. 

Však to znáte: Fantazie se rozletí ke skvělým novým konstrukcím, ale teprve omezení reálného světa –
materiály, technologie, systémy – z jejich realizace učiní skutečnou výzvu. Podobné úlohy „čím to rychle 
slepit“ řeší každý den údržba průmyslového provozu. 

Univerzální konstrukční lepidla LOCTITE založená na inovativní hybridní technologii kombinují rychlost 
vteřinových lepidel s pevností a odolností konstrukčních lepidel. Všestrannost univerzálních 
konstrukčních lepidel LOCTITE umožňuje jejich využití více způsoby – a ve více různých aplikacích –  
než tomu bylo kdykoliv dříve.

Zjednodušené výrobní procesy a rychlé opravy. Rychlé dosažení manipulační pevnosti. Bezpečná aplikace.  
Neomezený počet řešení pro konstrukční lepení a opravy. 

zdraví
a bezPečnosT



HENKEL ČR spol. s r. o.
Adhesive Technologies
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

TECHNICKÁ INFOLINKA: 220 101 222

Údaje obsažené v této brožuře mají pouze informativní povahu. Potřebujete-li rady, doporučení a specifikace  
týkající se těchto produktů, kontaktujte místní technické zastoupení společnosti Henkel. 

www.loctite.cz


