
Loctite® 55
 Schroefdraadafdichting
   Vervangt hennep en PTFE-tape



Loctite® 55 in vergelijking met Hennep

Vergelijking van de tijd *

Ë Met Loctite® 55 Schroefdraad-
 afdichting werkt u 50% sneller

* Studie uitgevoerd op een groot bouwproject

Kostenvergelijking *

Ë Dankzij Loctite® 55 Schroef-
 draadafdichting bespaart u 
 45% van de kosten!

* Studie uitgevoerd op een groot bouwproject 

Loctite® 55
Een nieuwe oplossing voor installateurs 
en de sanitaire markt.

Onmiddellijke afdichting van water-, gas- 
en persluchtinstallaties

De verbinding kan – zonder gevaar voor lekken – 
teruggedraaid worden (tot maximum 90°)

Handig en licht om mee te nemen

Schone en eenvoudige verwerking

Snel en goedkoop

Temperatuurbestendig tot 130°C

Drukbestendig tot 16 bar 
(KTW-goedkeur voor drinkwater)

Bruikbaar bij metaal- en kunststofverbindingen

Koud en warm drinkwater

Loctite® 55
is bestand tegen

Warm water

Stadsgas

Aardgas

LPG in gasvormige toestand

Gascondensaten

Perslucht

Industriële oliën (bevat siliconenolie)

Diameter  Besparing   Besparing 
  in minuten/verbinding  in % / verbinding

 1 Duim 0,52 50 %

 Diameter  Besparing   Besparing 
  in € / verbinding  in % / verbinding

 1 Duim 0,27 45 %

Goedkeur EN 751-2, DVGW, KVBG en Belgaqua



 Diameter Aantal wikkelingen * Max. aantal verbindingen
 1/2”  6–8 385
 3/4” 7–9 258
 1” 8–12 180
 11/2” 10–15 100
 2” 15–25 54
 21/2” 20–30 32
 3” 25–35 22
 31/2” 30–40 16
 4” 35–45 12
*  Bij schroefdraden die niet aan DIN 2999-1, ISO 7/1 beantwoorden, kan het aantal wikkelingen variëren. 
 Bij kunststof schroefdraad is minstens dubbel zoveel product nodig als bij metalen schroefdraad.

Aanbevolen producthoeveelheid afhankelijk van de diameter van 
de schroefdraad (metaal)

Loctite® 55 verlicht uw werk 
– zonder dat u uw werkwijze moet veranderen

1. De draadgang reinigen en opruwen

2. Zorg ervoor dat het koord met voldoende voorspanning 
 aangebracht wordt. De eerste twee draadgangen vrij-
 laten. Voor een optimale werking het koord in de vijf 
 daaropvolgende draadgangen leggen (enkel bij grote 
 diameters), daarna de resterende wikkelingen gekruist 
 over de reeds gevulde schroefdraadgangen brengen. 
 Raadpleeg de verpakking voor het aantal wikkelingen 
 voor elk type diameter.

3. Snij de gewenste lengte af m.b.v. het geïntegreerde 
 mesje en breng het losse einde aan op de spoed van de 
 schroefdraad.

4. Doe de montage.

5. Schroef de verbinding met een standaard gereedschap 
 vast. Stel indien nodig de verbinding bij.



Loctite® 55 – in vergelijking met PTFE-tape*

* Bron: Anwendungstechnik, Henkel KGaA, Standort München

Ë 1 potje Loctite® 55, 150 m vervangt ongeveer 20 rollen PTFE-tape 
 (12mm x 0,1 mm x 12m).

Loctite® 55 – De nieuwe oplossing voor schroefdraadafdichting

Dankzij de nieuwe technologie biedt Loctite® 55 Schroefdraadafdichting 
talrijke voordelen ten opzichte van traditionele methodes (PTFE-tape, Hen-
nep, enz).

Loctite® 55 Schroefdraadafdichting is eenvoudig te gebruiken en wordt 
op een rol in gebruiksvriendelijke verpakking geleverd.

Loctite® 55 Schroefdraadafdichting bestaat uit een meervoudige vezel 
die met een pasta op basis van siliconenolie geïmpregneerd is.

Loctite® 55 Schroefdraadafdichting vereist geen vaardigheden of instal-
latietechnieken, is zeer betrouwbaar en de installatie beantwoordt aan de 
huidige normen.
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 Draadmaat  PTFE-   Aantal Aantal   Aantal rollen 
  wikkelingen  koppelingen per   koppelingen per  PTFE  per rol
   12 m rol PTFE-tape 150 m  rol Loctite® 55 Loctite® 55

 1/2’’ 6 (0,40-m) 30 375 12
 (nauwkeurig gesneden)

 1’’ 8 (0,85-m) 14 175 12
 (nauwkeurig gesneden)

 1/2’’ (0,74-m) 17 375 22
 (grof gesneden)

 1’’ (1,50-m) 8 175 22
 (grof gesneden)

 


