
Vakuový impregnační 
systém



Impregnační systém 
Henkel/Loctite 
šetří výrobní náklady!
Impregnační systém Henkel/Loctite snižuje celkové 
náklady tím, že umožňuje použití dílů, které by jinak 
musely být vyřazeny do odpadu kvůli pórovitosti. 

Posuďte fakta:
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Pórovitost, sraženiny, kapilární póry a trhliny – vše lze 

hermeticky utěsnit. To platí pro všechny slévárenské 

slitiny a spékané kovy, ferity, keramiku a kompozitní 

materiály.

Postup Henkel/Loctite nepoškozuje ani nedeformuje 

impregnované díly. Po dokončení impregnace jsou 

všechny díly čisté, nekorodované a neoxidované a jsou 

připraveny k použití bez dalšího následného ošetření.

Během životnosti ošetřených dílů odolává vytvrzená 

impregnační látka olejům (včetně agresivních syntetic-

kých a nízko viskózních variant), mastnotě, absolutně 

všem kyselinám, kapalným palivům, plynům, jakož 

i chladícím médiím a rozpouštědlům. Trvalé provozní 

teploty se mohou pohybovat od 90 °C do 200 °C, 

výrobek odolává krátkodobé expozici do 250 °C.

Pro specifickou potřebu lze vyvinout provozní nebo 

aplikační řešení.



Postup impregnace Henkel/Loctite

Díly se naskládají do pracovních košů a umístí se do vstupní stanice impregnačního 
systému. Poté začne plně automatizovaný cyklus impregnace dílů.
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Suché vakuum
Mokré vakuum
Umožňuje tmelu 
vyplnit póry, 
sraženiny, kapilární 
póry a trhliny
Odstředění 
k odstranění 
nadbytečného
tmelu z povrchů 
dílu

Omytí dílů
Odstředění 
k přípravě na 
stupeň oplachu

Opláchnutí dílů
Odstředění 
k přípravě na 
stupeň vytvrzení

Vytvrzuje tmel 
v mezerách dílu 
Odstředění 
k odstranění 
povrchové vody 
a sušení dílu



Ekologie:

Kvalita:
Trvalé sledování tmelů, procesů a provozu zajišťuje nejvyšší kvalitu 

impregnace pórů, sraženin, kapilárních pórů a trhlin na vašich 

součástkách. Veškeré ošetřované díly procházejí vstupní a výrobní 

kontrolou. Počítačové řízení plně automatizovaného impregnačního 

postupu Loctite zajišťuje efektivnost a ekonomičnost.

Nabídka Henkel/Loctite:

1. Smluvní impregnace

Henkel/Loctite nabízí vaší společnosti prvotřídní úplný servis 

impregnace vašich dílů.

2. Impregnace v továrně

Další možností nabídky Henkel/Loctite je zřízení provozu vakuové 

impregnace ve vaší společnosti.

Technici Henkel/Loctite se spojí s vašimi návrháři, výrobním 

personálem a pracovníky pro kvalitu a proberou veškeré aspekty 

vakuové impregnace.

Postup impregnace Henkel/Loctite byl nepřetržitě vyvíjen od roku 

1976. Zvláštní pozornost se věnovala vývoji úplných systémových 

celků. Pečlivě byly uvedeny v soulad různé tmely, výrobní technologie 

a provozy, aby se zabránilo poškozování životního prostředí. 

Například byl vyvinut recyklační systém, který nepřetržitě odebírá tmel 

z oplachové vody. Tento tmel se poté znovu použije při impregnaci. 

Oplachová voda se také použije znovu. Další výhodou je snížení 

výrobních nákladů.

Díly, tmelené vakuovou impregnací Henkel/Loctite jsou ve stálém, 

každodenním provozu bez jakékoliv výkonnostní ztráty.

Postupy byly podrobně vyzkoušeny a ověřeny v praxi. Kontaktujte 

firmu Henkel/Loctite a navštíví vás jeden z našich techniků. Ten zjistí 

požadavky a ukáže vám součástky, tmelené vakuovou impregnací 

Henkel/Loctite.



Denně je ošetřováno velké množství citlivých součástek, 
vyrobených z hliníku, hořčíku, mosazi, bronzu, šedé litiny, 
zinku, lité oceli a slinutých materiálů.

Výběr výrobku:

Široká škála použití:
Účinné utěsnění pomocí 
Henkel/Loctite se po více než 20 let 
používá na automobilové součástky, 
hydraulické/pneumatické ventily 
a armatury, čerpadla atd. Pomocí 
postupu Loctite lze spolehlivě 
utěsnit složené díly, jako jsou bloky 
motorů, hlavy válců, ventily, kryty 
čerpadel, převodovky, armatury, 
automobilové brzdné součástky, 
vysokotlaké systémy atd.



Tyto impregnační výrobky Henkel/Loctite vyhovují technickým požadavkům velkých celosvěto-

vých subdodavatelů pro automobilový průmysl díky vynikajícím vlastnostem, např. rezistenci 

proti chemikáliím a rozpouštědlům, vysoké tepelné odolnosti a vynikající schopnosti utěsnění. 

Resinol 90 R je recyklovatelný a používá se ve všech našich servisních centrech.

Údaje zde uvedené jsou orientační. Pro pomoc, doporučení a specifické použití kontaktujte, 

prosím, firmu Henkel/Loctite. 

Tmel Resinol 90 R

Metoda vytvrzení 90 °C

Chemický druh metakrylát

Vzhled čirý, fluoreskuje

Viskozita @ 23 °C, mPa.s (cP) 6 až 10

Specifická tíha @ 20 °C 0,94

Chemická odolnost (tvrzená pryskyřice) vynikající

Tepelná odolnost (tvrzená pryskyřice) –90 až +200 °C

Systém regenerace pryskyřice ano
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