
Loctite® 8035
Univerzális hűtő-kenő folyadék 
fémforgácsoláshoz
• Vízben oldódó, baktériumölő anyagot nem tartalmazó,  

bőrbarát termék
• Szabadalmaztatott emulzióstabilizáló rendszer
• Költségmegtakarítás a fémforgácsolási munkák 80 %-nál

Innováció
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A leírásban megadott információk átfogó kísérleteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Az információk nem tekinthetők a termékekért vállalt szavatosságnak, így azokért felelősséget nem vállalunk. 
Kizárólag tájékoztatásra, figyelemfelhívásra és további ellenőrzésre szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhaszná-
lási tanácsaival kapcsolatban.

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest 
Dávid Ferenc utca 6.
Hotline: (06-1) 372-5677
Fax: (06-1) 372-5678
www.loctite.com

 � Sokféle fémmegmunkálási művelethez alkalmazható:   
fúrás, esztergálás, marás, fűrészelés, menetkészítés, csiszolás 
(excentrikus csiszolást is beleértve).

 � Sokféle anyag megmunkálásához alkalmazható:  
acélok, erősen ötvözött acélok, öntöttvas és színesfémek, alumínium 
öntvények és sárgaréz.

 � A kiváló minőségű alapanyagoknak és az emulzió stabilizáló rend-
szernek köszönhetőn biológiailag igen stabil.

 � A jó lemosó tulajdonságok nagy tisztaságot biztosítanak a megmun-
kált alkatrésznek, szerszámnak és forgácsológépnek.

 � Alacsony termékelhordási ráta, a finom porlasztású emulzió gyorsan 
lefolyik a megmunkált alkatrészről és a forgácsról.

 � Nagyon jó korrózióvédelmet és hosszabb szerszám élettartamot  
biztosít, javítja a felületminőséget.

 � Nagyon gazdaságos megmunkálás
 - Alacsony kezdeti feltöltési koncentráció (5 – 8 %) és még 
alacsonyabb utántöltési koncentráció (0.5 – 1.0 %).
 - Kis habosodási hajlam 3,5 °dH értéknél nagyobb keménységű 
víz alkalmazása esetén.

Az Ön kereskedőpartnere

A vízben oldódó, szabadalmaztatott emulzióstabilizáló rendszert tartalmazó hűtő-kenő folyadék sokoldalúan használható az 
összes fémforgácsolási megmunkálás során.  Nem tartalmaz baktériumölő anyagot!  A felhasználás során sem szükséges 
baktériumölő anyag hozzáadása, ami megkönnyíti a termék kezelését.

Loctite® 8035 termék a fémforgácsolási munkák 80 %-hoz alkalmazható,  használatával jelentős megtakarítás érhető el a 
megnövelt szerszám élettartamnak és a kisebb hűtő-kenő folyadék felhasználásnak köszönhetően.

Loctite® 8035
Univerzális hűtő-kenő folyadék 
fémforgácsoláshoz

Loctite® 8035 termék a következő előnyökkel rendelkezik:

Felhasználások: Elérhető kiszerelések:

 � 5 l műanyag kanna  ➜ IDH: 1432839

 � 20 l műanyag kanna  ➜ IDH: 1432861
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