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Ruch pieszy

Zastosowanie

Ruch kołowy

Lekki ruch kołowy lub ruch
pieszy o dużym natężeniu

Ruch pieszy o dużym
natężeniu i ciężki ruch kołowy

(pojazdy przemysłowe)

LOCTITE® PC 6261 

Szary Żółty Czarny

4,65 m2 3,25 m2

Zależy od warunków aplikacji 60

6,36 kg/szary 
IDH 2050961

6,36 kg/żółty
IDH 1592315

6,46 kg / czarny
IDH 1910285

LOCTITE® PC 6261
Wysokowytrzymała
powłoka antypoślizgowa 
Ruch pieszy

Do posadzek narażonych na ruch
pieszy o dużym natężeniu lub
lekki ruch kołowy. Doskonale
nadaje się do zabezpieczania
ramp, ciągów pieszych, szatni,
schodów oraz hal montażowych.
Produkt jednoskładnikowy.
Ognioodporny po utwardzeniu.

LOCTITE® PC 6315
Powłoka antypoślizgowa 
niezawierająca lotnych
związków organicznych 
Ciężki ruch kołowy

Bezrozpuszczalnikowa i bezzapa-
chowa powłoka o dużej chropowa-
tości powierzchni. Stosowana do
trwałego powlekania posadzek 
w przemyśle górniczym, morskim,
energetycznym, rafineryjnym 
i gazowym. Stosowana także do
powlekania pojazdów, np. 
przyczep lub pak pick-upów.

Dostępne kolory

Wydajność/opakowanie

Czas otwarcia (minuty)

Wielkość opakowania/IDH

Rys. profilu powierzchni

LOCTITE® PC 6315

Ruch kołowy

Ciężki ruch kołowy

Szary

3,7 m2

120 

6,59 kg / szary
IDH 1602674

LOCTITE® PC 6311
Ciężki ruch kołowy

Powłoka antypoślizgowa odporna
nawet na najcięższy ruch kołowy,
jak również na agresywne ciecze,
takie jak paliwo samolotowe czy
ciecze hydrauliczne. Doskonała
adhezja do metalu, betonu i
drewna. 

LOCTITE® PC 6311

Ruch pieszy czy kołowy?

Pełne instrukcje użycia znajdują się -
tak jak w przypadku każdego produktu
marki Loctite - w Karcie Danych
Technicznych.

KROK PIERWSZY: PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI
Powierzchnia musi być: 1) Czysta. 2) Sucha. 
3) Szorstka. 
Usuń luźne lub łuszczące się warstwy 
(stosując szczotkę mechaniczną lub obróbkę 
strumieniowo-ścierną). Powierzchnię odtłuść 
i oczyść zmywaczem biodegradowalnym 
LOCTITE SF 7840. Pozostałości zmywacza 
i zanieczyszczeń zmyj wodą za pomocą myjki
wysokociśnieniowej. Poczekaj, 
aż powierzchnia całkowicie wyschnie. 
Powierzchnię można także oczyścić 
odpowiednimi rozpuszczalnikami.

KROK DRUGI: WYZNACZENIE OBSZARU
APLIKACJI
Za pomocą taśmy klejącej wyznacz obszar, 
na który zamierzasz nałożyć produkt. (W ten
sposób uzyskasz estetyczne wykończenie
krawędzi.)

KROK TRZECI: MIESZANIE PRODUKTU
Stosując dwuskładnikowy produkt, pamiętaj, 
by dobrze zmieszać oba składniki. Produkt
jednoskładnikowy mieszaj całą zawartość
opakowania przez trzy minuty w celu uzyskania
jednolitej konsystencji.

KROK CZWARTY: APLIKACJA PRODUKTU
Nalej dobrze zmieszany produkt na powierzchnię.
Rozprowadź go wałkiem, delikatnie dociskając, 
by dobrze pokryć całą powierzchnię. Usuń taśmę
zanim produkt całkowicie wyschnie.

Korzyści ze
stosowania powłok
antypoślizgowych

Loctite
Trwalsze i skuteczniejsze niż farby
i taśmy antypoślizgowe.
Najbardziej trwałe dostępne produkty
antypoślizgowe o największym profilu
chropowatości.
Odporne na agresywne substancje
chemiczne, np. benzynę, paliwo lotnicze
i płyny hydrauliczne.
Chronią przed poślizgnięciem
upadkami w ruchu pieszym.
Szeroki asortyment produktów
przeznaczonych do zabezpieczania
przed poślizgiem zarówno w miejscach
gdzie występuje ruch ciężkich pojazdów
i wózków widłowych, jak i w miejscach
o wzmożonym ruchu pieszych.
Większe bezpieczeństwo na ciągach
pieszych, rampach i wejściach.
Mała wrażliwość na zanieczyszczenia
– dzięki wysokiemu profilowi
chropowatości zanieczyszczenia
gromadzą się w zagłębieniach
– wierzchołki zapewniają utrzymanie
przyczepności. 
Produkty do aplikacji wewnętrznych 
i zewnętrznych.  


	1
	2

