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Loctite® 8040

Luzuje zatarte i skorodowane cz™‚ci 
przez zamra¿anie

PL

Freeze & Release
ZamroΩ i Roz¬åcz



Sposøb stosowania:

Dane techniczne

Informacja niezb™dna do zamøwienia

Loctite® 8040 Freeze & Release natychmiast sch¬adza zapieczone i skorodowane cz™‚ci (‚ruby, nakr™tki, szpilki)
do temperatury -43 °C. W efekcie tego wyjåtkowego szoku termicznego powstaje wiele mikrop™kni™ç w skorodo-
wanej warstwie, co umo¿liwia sk¬adnikom smarnym produktu, dzi™ki ich kapilarnym w¬a‚ciwo‚ciom, na g¬™bokå
penetracj™. Elementy z¬åczne mogå byç ¬atwo zdemontowane po czasie reakcji wynoszåcym 1–2 minuty.

• Zamra¿anie (-43 °C) jest szybkå i wygodnå metodå luzowania zapieczonych i skorodowanych cz™‚ci. Metoda
wykorzystuje rø¿nice we wspø¬czynnikach rozszerzalno‚ci cieplnej w wyniku gwa¬townego, prawie natychmia-
stowego sch¬adzania. Powstajåce w skorodowanej warstwie mikrop™kni™cia umo¿liwiajå penetracj™ sk¬adnikom
smarnym.

• Efekt kapilary* osiågany jest szybko i nast™puje skuteczne wnikni™cie sk¬adnikøw smarnych w skorodowanå
warstw™.

• W wyniku tego dzia¬ania poluzowane cz™‚ci så odpowiednio nasmarowane i zabezpieczone przed korozjå.

*Efekt kapilary polega na zdolno‚ci p¬ynøw do zwil¿ania powierzchni materia¬øw i szybkiego wnikania wg¬åb w¬oskowatych mikrop™kni™ç (nawet
do gøry, przeciwstawnie do kierunku dzia¬ania si¬y grawitacji). 

Luzowane cz™‚ci nale¿y oczy‚ciç i usunåç luΩnå rdz™, nast™pnie wstrzåsnåç intensywnie opakowaniem produktu i natryskiwaç
¿ådane miejsce przez 5–10 sekund z odleg¬o‚ci 10–15 cm. Po odczekaniu koniecznego czasu reakcji 1-2 minut cz™‚ci mo¿na
zdemontowaç. W razie konieczno‚ci aplikacj™ nale¿y powtørzyç.

Dane zawarte w niniejszej publikacji mogå s¬u¿yç jedynie jako Ωrød¬o wst™pnych informacji.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem techniczno-handlowym w celu uzyskania arkuszy danych technicznych i innych specyfikacji dotyczåcych produktu.

Loctite® 8040 Freeze & Release

Zawarto‚ç 400 ml, aerozol

Opakowanie zbiorcze 24 puszki w kartonie

Numer produktu –

Numer IDH 639270

Typ chemiczny oleje min., nie zaw. silikonu

G™sto‚ç w 20 °C 0,60 g/cm3

Kolor bursztynowy

Temperatura stosowania -20 do +45 °C

Maks. temperatura sch¬adzania do -43 °C

Lepko‚ç smaru < 5 mPa.s

Sk¬adnik aktywny

Skorodo-
wana
warstwa
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• Luzuje poprzez zamra¿anie (-43 °C)
• Luzuje zapieczone i skorodowane cz™‚ci
• Poluzowane cz™‚ci smaruje i zabezpiecza przed korozjå

Zapieczone i skorodowane elementy z¬åczne i cz™‚ci cylindryczne w rø¿nych ga¬™ziach przemys¬u, w naprawie samochodøw
osobowych, ci™¿arowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz w przemy‚le ogølnym.

Loctite® 8040 Freeze & Release

- 43 °C

Przyk¬ady zastosowañ:

Minimum
5-10 s


