Yleiskäyttöinen LOCTITE® HY 4090 -rakenneliima tarjoaa pikaliiman nopeutta ja rakenneliiman lujuutta.
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Yleiskäyttöiset LOCTITE-rakenneliimat
tarjoavat rajattomia mahdollisuuksia
suunnitteluun ja kokoonpanoon.
VANTAA – Henkel Corporation esitteli innovatiivisen yleiskäyttöisen LOCTITE
HY 4090 -rakenneliiman, jossa yhdistyvät rakenne- ja pikaliimojen
tärkeimmät edut: liitoslujuus, nopeus ja kestävyys. Näiden ominaisuuksien
yhdistelmän ansiosta liima on iskunkestävä, kiinnittyy lujasti erilaisiin
materiaaleihin, ja sillä on erittäin hyvä lämmönkesto. Monipuolinen tuote
ratkaisee monenlaisia suunnittelun ja kokoonpanon haasteita.
Yleiskäyttöinen LOCTITE® HY 4090 -rakenneliima laajentaa huomattavasti
perinteisten liimojen potentiaalia ja mahdollistaa uudenlaiset käyttökohteet
ja ratkaisut. Ensimmäinen uuteen, patentoituun hybriditeknologiaan
perustuva liima tarjoaa syanoakrylaatin nopeutta ja epoksin lujuutta.
Innovatiivinen liima antaa suunnittelijoille ja OEM-insinööreille uudenlaisia
mahdollisuuksia parantaa asennussovelluksia, virtaviivaistaa prosessivaiheita
ja kiinnittää materiaaleja hankalissa sovelluksissa. Yleiskäyttöinen LOCTITE
HY 4090 -rakenneliima on suunniteltu ylittämään perinteiset lähestymistavat
ja auttamaan kalliiden haasteiden ratkaisemisessa.
Yleiskäyttöinen LOCTITE® HY 4090 -rakenneliima tarjoaa laatua,
suorituskykyä ja erinomaista kestävyyttä äärimmäisissä ja haastavissa
olosuhteissa. Sen etuihin kuuluu jopa 150 °C:n lämmönkesto, hyvä iskujen ja
tärinän kestävyys, hyvä kosteudenkesto sekä välysten täyttö 5 millimetriin
asti. Sitä voidaan käyttää myös kylmissä kohteissa. Se soveltuu monille
materiaaleille, esimerkiksi metalleille, useimmille muoveille,
komposiittimateriaaleille ja kumeille Tuote tarjoaa parempaa

työturvallisuutta kuin perinteiset rakenneliimat.
Tuotetta on saatavana 50 ml:n patruunassa laatikossa, johon kuuluu 5
sekoitussuutinta, sekä 400 ml:n patruunassa. Saatavana on myös harmaa
versio (LOCTITE® HY 4090 GY) kohteisiin, joissa tarvitaan väriseoksen
indikaattoria. Molempia levitetään vakiomallisella 50 tai 400 ml:n LOCTITEkaksoispatruuna-annostelijalla, joka on tilattava erikseen.

Henkel on globaali yritys, joka tarjoaa johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita
kolmella liiketoiminta-alueella: Laundry & Home Care, Beauty Care ja
Adhesive Technologies. Henkel perustettiin vuonna 1876 ja sillä on
maailmanlaajuinen johtoasema sekä kuluttaja- että teollisuusmarkkinoilla.
Henkel työllistää noin 50 000 ihmistä. Henkelin Adhesive Technologies
-yksikön tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi LOCTITE®, TEROSON® ja
BONDERITE®. www.henkel-adhesives.com/fi
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