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Inleiding

Deze gids werd samengesteld om onderhoudspersoneel te helpen om
hun doelstellingen van een grotere betrouwbaarheid, langere levensduur
en een kostenbesparing bij het onderhoud van de pomp te bereiken.

De meeste industriële centrifugaalpompen vereisen een grote investering, daarom is het belangrijk dat hun
gebruiksduur verlengd wordt en dat ze efficiënt en betrouwbaar werken. Pro-actief onderhoud kan de kans
op schade verminderen en de betrouwbaarheid en levensduur van de pompen verhogen.

Schade aan pompen wordt meestal veroorzaakt door kleine onnodige gebreken zoals het verlies van klem-
spanning door het lostrillen van bouten. Dit verlies van klemspanning kan oorzaak zijn dat de correcte uit-
lijning verloren gaat wat uiteindelijk resulteert in een lagerbreuk. Door het nemen van een aantal pro-actieve
stappen kan de kans dat dit voorkomt, verminderd worden.

Loctite® producten helpen om uitval te voorkomen en verlengen wereldwijd de levensduur van de
eindproducten in de OEM sector. Dezelfde technologieën worden gebruikt door personen die installa-
ties onderhouden. Verschillende Loctite® technologieën kunnen worden gebruikt in de verschillende
stadia van het onderhoud van de pompen:

• Montage 
• Installatie
• Reparatie
• Preventief onderhoud
• Demontage

Het gebruik van Loctite® producten in een preventief onderhoudsprogramma kan:

• zowel ernstige als minder belangrijke uitval voorkomen 
• het hergebruik van onderdelen mogelijk maken zodat kosten voor vernieuwing vermeden worden
• helpen bij demontage 
• betrouwbaarheid en een constante werking helpen verzekeren 

MONTAGE VAN POMPEN
Tijdens de montage van een pomp zijn er verschillende eenvoudige stappen die ondernomen kunnen worden
om het stukgaan van lagers te verminderen of te voorkomen, en die toekomstige demontage ook zullen 
vereenvoudigen. Toepassingen en technieken met bewezen betrouwbaarheid worden besproken, te beginnen
met het lagerhuis tot aan de uiteindelijke montage van het pomphuis en het monteren van de koppelingen.

Reparaties zijn een essentieel onderdeel van het onderhoud van pompen. Door de veeleisende omgeving en
de werkcondities, zijn de onderdelen van de pompen onderhevig aan slijtage, erosie, corrosie, lekken, enz.
Loctite® producten kunnen niet alleen preventief gebruikt worden, maar ook voor 
het herstellen van onderdelen van pompen. Alternatieve oplossingen zoals onder-
delenvervanging of het gebruik van andere hersteltechnologieën kunnen te duur
zijn. Het gebruik van Loctite® producten om onderdelen te herstellen, is een
zeer rendabele oplossing omdat de gebruikers zeker zijn van 
de constante kwaliteit, het resultaat, de bruikbaarheid en de 
ondersteuning die door Henkel geleverd wordt.

Neem contact op met uw locale Henkel vertegenwoordiger voor
hulp om tegemoet te komen aan de specifieke noden van uw 
producttoepassingen.

REPARATIE VAN DE POMPEN
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Door het lager te bevestigen 
met Loctite® 641 Cilindrische 
bevestiging voorkomt men 
corrosie en vreten.
Zie pagina 16

Een pakking maken van 
gelijk welke afmeting met 
Loctite® 518 Flensafdichting.
Zie pagina 34

Beschermen van de pomp tegen chemi-
sche aantasting en erosie met Loctite®

Nordbak® 7221 Chemisch bestendige
coating. Zie pagina 52 +58

Herstellen en beschermen van uitgesleten
slakkenhuis met Loctite® Nordbak® 7218
Slijtvaste paste en/of Loctite® Nordbak® 7227
of 7228 Kwastbare keramiek.
Zie pagina 52

Herstellen, coaten en beschermen 
van de waaierschoepen met 
Loctite® 7227 of 7228 Kwastbare 
keramiek.
Zie pagina 52

Voorkomen van corrosie en vreten van assembla-
gemoeren van de pakkingbus en vreten van de
waaier op de pompas met Loctite® 8023 Marine
Grade Anti-Seize.
Zie pagina 26

Uitgesleten assen weer opbouwen met 
Loctite® 3478 Superior Metal.
Zie pagina 54

Afdichten en beschermen van spoelpluggen met 
Loctite® 572 Schroefdraadafdichting.
Zie pagina 30

Voorkomen van corrosie en borgen 
van montagebouten en pasbouten 
met Loctite® 243 Schroefdraadborging.
Zie pagina 24

Montagebouten geborgd houden met
Loctite® 2701 Schroefdraadborging.
Zie pagina 46.

Smeren en schade voorkomen aan 
O-Ringen met Loctite® 8104.
Zie pagina 12

Vastzetten en voorkomen van lekkage 
tussen oliekering en behuizing met 
Loctite® 243 of Loctite® 248 Schroef-
draadborging.
Zie pagina 10 + 18

Voorkomen dat stelschroeven lostrillen 
door het gebruik van Loctite® 222 of 
Loctite® 243 Schroefdraadborging.
Zie pagina 44

Voorkomen van uitslijten van de 
spiebaan door middel van Loctite® 243
Schroefdraadborging of reparatie van de 
spieverbindinding met Loctite® 660
Cilinderbevestiging.
Zie pagina 40 + 42

Voorkomen van roest en vreten
van trekbouten met Loctite®

8023 Marine Grade Anti-Seize.
Zie pagina 14

Schroefdraadfittingen afdichten
met Loctite® 577 of Loctite® 572
Schroefdraadafdichting.
Zie pagina 8

Industriële pomptoepassingen
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UITDAGING

Voorkomen van olielekken 
bij schroefdraadverbindingen

Lagerhuis en frame

Oorzaak:
• Aftappluggen, smeernippels, fittingen, enz. hebben speling tussen de 

schroefdraden en kunnen olieverlies veroorzaken van het lagerhuis
• Constante drukveranderingen in het lagerhuis verhogen het gevaar dat 

deze schroefdraadverbindingen gaan lekken

Schroefdraadverbindingen afdichten met 
Loctite® 577 of 572 Schroefdraadafdichting
• Loctite® 572 Schroefdraadafdichting hardt enkel uit wanneer het ingesloten is tussen metaal, zoals een schroefdraadverbinding
• Zodra het uitgehard is, kunnen vocht en olie niet door deze barrière dringen ondanks de drukveranderingen in het lagerhuis 
• De schroefdraadafdichting voorkomt dat de fitting loskomt, maar kan met normaal handgereedschap gedemonteerd worden.
• Gebruik Loctite® 577 indien snelle uitharding vereist is

Stappen:
1. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063. Indien nodig Activator Loctite® 7649 of Activator Loctite® 7240 op de schroefdraadverbinding 

(mannelijk en vrouwelijk gedeelte) spuiten en laten drogen
2. Loctite® 572 Schroefdraadafdichting aanbrengen op enkele draadgangen van de mannelijke schroefdraad, start bij één of twee draadgangen

van het einde van de fitting
3. Assembleren volgens de specificaties van de fabrikant

OPLOSSING 

• Minder olieverbruik, hierdoor wordt de kans verlaagd dat de pomp 
op te weinig smeermiddel zou draaien.

• Mogelijke risico’s die gepaard gaan met olielekken uitsluiten en 
schoonmaken vermijden

• Elimineren van aangetaste fittingen door het vermijden van 
vocht -en luchtindringing

• Uitsluiten van corrosie van de schroefdraad
• Door het afdichten van de speling tussen de schroefdraden,

vermijdt men dat vervuilende stoffen kunnen doordringen in de olie

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van lekken en vastlopen
tussen het lagerhuis en de oliekering

Lagerhuis en frame

Oorzaak:
• Bij elke perspassing zijn er kleine poriën tussen het huis en de oliekering.

Deze speling kan een lekpad vormen waar corrosie kan ontstaan

De poriën vullen met Loctite® 243 of 248 Borgmiddel met
gemiddelde sterkte aan de buitenomtrek van de oliekering

Stappen:
1. De buitenomtrek van de oliekering en de binnenomtrek van het lagerhuis reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Loctite® 243 of 248 Borgmiddel met gemiddelde sterkte aanbrengen aan de buitenomtrek van de oliekering
3. Oliekering monteren met gebruikelijke technieken en overtollig product wegvegen

OPLOSSING 

RESULTAAT
• Elimineren van lekken, vervuiling en corrosie met een afgedichte 

assemblage
• Vermijden van ongelukken en vermijden dat men voortdurend 

olievlekken moet verwijderen
• Minder olieverbruik
• Minder kans dat de pomp op te weinig smeermiddel zou draaien
• Onderhoud van de pomp is eenvoudiger
• De oliekering kan eenvoudig verwijderd worden met een 

schroevendraaier tijdens de volgende revisie
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UITDAGING

Zorgen dat O-Ringen soepel blijven om zo
een correcte afdichting te verzekeren

Lagerhuis en frame

Oorzaak:
• De typische omgeving voor pompen is zeer vochtig en water kan het 

smeermiddel op de O-Ring wegspoelen
• Indien men de waaier aanpast, kan schurende weerstand schade aan de 

O-ringen veroorzaken hetgeen tot verlies aan afdichting kan leiden
• O-Ringen kunnen niet onderhouden worden na installatie en kunnen uitdrogen

O-Ringen smeren met Loctite® 8104 Siliconenvet met 
voedingsmiddelengoedkeur
• Loctite® 8104 Siliconenvet met voedingsmiddelengoedkeur verschaft een goede smering voor een lange tijd en is 

zeer goed bestand tegen het wegspoelen door water

Stappen:
1. De O-Ring reinigen om slib en vuil te verwijderen
2. Loctite® 8104 Silconenvet met voedingsmiddelengoedkeur aanbrengen op het volledige oppervlak van de O-ring
3. De O-Ring over het lagerhuis en in de groef van de O-Ring schuiven

OPLOSSING 

• Gesmeerde O-Ringen blijven soepel en houden de olie binnen en 
vervuilende stoffen buiten 

• Voorkomen van het vastkleven van de O-Ring aan het lagerframe

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van corrosie en vastlopen
van trekbouten, contramoeren en
fundatiebouten

Lagerhuis en frame

Oorzaak:
• Al de metalen onderdelen van een pomp die aan de omgeving zijn 

blootgesteld en die niet roestvast of gecoat zijn, zoals trekbouten en 
moeren, kunnen roesten. Wanneer er roest gevormd wordt tussen de 
speling in de schroefdraad, zal de bout ter plaatse vastroesten

Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen 
op trekbouten
• Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize is metaalvrij en heeft een extreme weerstand tegen wegspoelen 

door water

Stappen:
1. Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize ruim aanbrengen op de boutschroefdraad en het kopvlak
2. Contramoeren op de bouten monteren
3. De bouten in het lagerhuis draaien en afstellen zoals vereist

OPLOSSING 

• De bouten kunnen steeds eenvoudig afgesteld worden om 
ervoor te zorgen dat de pomp haar BEP (Best Efficiency Point) 
bereikt 

• Eenvoudige demontage van bouten

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van lagerslijtage, corrosie
en schade aan onderdelen

Lagerhuis en frame

Oorzaak:
• Lagers zijn geneigd op hun as of in hun huis te draaien, dit leidt tot schade aan deze 

onderdelen ongeacht of ze met pers-, krimp- of glijpassing gemonteerd worden.
• De microscopische poriën die bestaan tussen het lager en de as zijn plaatsen waar roest 

gevormd kan worden die de onderdelen kan beschadigen

Buitenring van het lager 
Een laag Loctite® 641 Cilindrische Be-
vestiging aanbrengen aan de buitenom-
trek van de buitenring van het lager
• Loctite® 641 Cilindrische Bevestiging heeft lage sterkte,

hierdoor kunnen de onderdelen eenvoudig gedemon-
teerd worden bij toekomstige revisies

Stappen:
1. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger & Ontvetter
2. Een laag Loctite® 641 Cilindrische Bevestiging aanbrengen 

aan de buitenomtrek van de buitenring van het lager
3. Montage volgens gebruikelijke technieken

Binnenring van het lager – 
Een laag Loctite® 641 Cilindrische Be-
vestiging aanbrengen aan de binnenomtrek
van de binnenring van het lager

Stappen:
1. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger & Ontvetter
2. Een rups Loctite® 641 Cilindrische Bevestiging aanbrengen op de 

omtrek van de as op het dragende gedeelte
3. Lager op de as drukken via gebruikelijke technieken
4. Overtollig product afvegen

OPLOSSING #1 OPLOSSING #2

• Schade aan het huis en/of de as en de lagers kan uitgesloten worden
• Lagers kunnen eenvoudig gedemonteerd worden met normaal 

handgereedschap
• Corrosie wordt vermeden doordat de speling tussen 

het lager en de as en/of het lagerhuis afgedicht is

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van olielekken tussen de
frame adaptor en de oliekering

Frame adaptor

Oorzaak:
• Door de kleine poriën tussen de adaptor en de oliekering kunnen er 

olielekken ontstaan 

De poriën vullen met Loctite® 243 of 248 schroefdraadborging
met gemiddelde sterkte aan de buitenomtrek van de oliekering
• Door het gebruik van Loctite® schroefdraadborging met gemiddelde sterkte kan de oliekering tijdens het volgende onderhoud 

eenvoudig verwijderd worden met een schroevendraaier

Stappen:
1. De buitenomtrek van de oliekering en de binnenomtrek van de frame adaptor reinigen met Loctite® 7063 Reiniger & Ontvetter
2. Loctite® Borgmiddel met gemiddelde sterkte aanbrengen aan de buitenomtrek van de oliekering.

In de adaptor monteren met normaal handgereedschap en overtollig product afvegen.

OPLOSSING 

• Mogelijke risico’s die gepaard gaan met olielekken uitsluiten en 
schoonmaken vermijden

• Minder olieverbruik
• Minder kans dat de pomp op te weinig smeermiddel zou draaien.
• Onderhoud van de pomp is eenvoudiger
• Uitsluiten van lekken, vervuiling en corrosie 

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen dat paspennen 
gaan vreten tussen het lagerframe
en de frame adaptor

Frame adaptor

Oorzaak:
• De paspennen worden blootgesteld aan de uitwendige pompomgeving en indien 

ze niet beschermd worden, kunnen ze roesten en vreten in het lagerframe.
Wanneer deze bouten vreten in het lagerframe, wordt demontage zeer moeilijk

Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize voor montage 
aanbrengen op de paspennen
• Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize zorgt voor een beschermende coating op onderdelen die blootstaan aan extreme

hitte en vocht

Stappen:
1. Onderdelen reinigen
2. Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen op de pennen
3. Adaptor op het lagerhuis monteren

OPLOSSING 

• Voorkomen van roest en vreten van deze nauwsluitende delen
• Het lagerhuis en de frame adaptor kunnen gemakkelijker 

verwijderd worden bij de volgende demontage

RESULTAAT



2322

UITDAGING

Voorkomen dat de afdichting 
verzwakt tussen het lagerframe 
en de frame adaptor 

Frame adaptor

Oorzaak:
• Lekken ontstaan doordat voorgestanste pakkingen na verloop van tijd vervormen 

en verzwakken, dit leidt tot verlies aan klemspanning tussen de twee flenzen
• Voorgestanste pakkingen kunnen ook lekken doordat ze vatbaar zijn voor 

uitrekken, foutieve uitlijning, krimpen en afbreken
• Onvolmaaktheden aan de flenzen kunnen lekpaden veroorzaken, waardoor de 

pakking gaat lekken

Loctite® 518 Flensafdichting op het oppervlak van de flens van
de frame adaptor aanbrengen
• Loctite® 518 Flensafdichting vervangt niet alleen de voorgestanste pakking, maar vermijdt ook al haar nadelen en nog

belangrijker, het dicht alle imperfecties tussen de twee onderdelen af
• Loctite® 518 Flensafdichting kan zelf redelijk grote spelingen en onvolmaaktheden van het oppervlak afdichten

Opmerking: in bepaalde gevallen is een voorgestanste pakking vereist omwille van de maatvoering. Breng in dat geval 
Loctite® 5922 Flensafdichting aan op beide zijdes van de pakking als pakkingverbeteraar

OPLOSSING 

• Uitsluiten van de gebruikelijke nadelen voorgestanste pakkingen zoals 
vervorming onder invloed van druk, krimpen, relaxatie en breuk

• Constante klemspanning is verzekerd
• Betrouwbare afdichting
• Uitsluiten van olielekken tussen lagerframe en frame adaptor en 

uitsluiten van de mogelijke risico’s en kosten voor het schoonmaken 
die daarmee gepaard gaan

• Minder olieverbruik
• Minder kans dat de pomp op te weinig smeermiddel zou draaien

Stappen:
1. Oude pakking en andere onzuiverheden verwijderen met 

Loctite® 7200 Pakkingverwijderaar
2. Het oppervlak van beide flenzen reinigen met Loctite® 7063 

Reiniger en Ontvetter
3. Eventueel Loctite® 7649 Activator of Loctite® 7240 Activator 

op het oppervlak van één flens aanbrengen en laten drogen
4. Een ononderbroken rups Loctite® 518 Flensafdichting 

aanbrengen op het andere oppervlak
Opmerking: Indien nodig boutgaten omcirkelen met 
afdichtingsmiddel 

5. Onderdelen monteren en vastdraaien zoals vereist
6. Laten uitharden:

• Indien geen druk: onmiddellijk gebruiksklaar
• Indien lage druk: 1 uur
• Indien hoge druk: 4 uur
• Volledig prestatievermogen van het product: na 24 uur

RESULTAAT



2524

UITDAGING

Voorkomen van het loskomen en 
corroderen van de montagebouten 
van de frame adaptor

Frame adaptor

Oorzaak:
• Bouten kunnen uit zichzelf loskomen doordat ze door het draaien voortdurend 

onder spanning staan. Verder dragen trillingen, thermische uitzetting en contractie 
en schokken ook nog bij tot loskomen en tot een verlies aan klemspanning

Loctite® 243 en 248 schroefdraadborging met gemiddelde
sterkte aanbrengen op de bouten van de frame adaptor

Stappen:
1. Schroefdraad reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Een aantal druppels Loctite® schroefdraadborging met gemiddelde sterkte aanbrengen op de bouten van de adaptor
3. Monteren en aandraaien zoals gewoonlijk

OPLOSSING 

• Voorkomen dat bouten roesten en vastvreten doordat Loctite®

schroefdraadborging de gehele draadgang tussen de schroefdraden afdicht
• Eenvoudige en consistente demontage 
• Voorkomen dat bouten loskomen
• Torsiekracht en klemspanning wordt behouden
• Klemspanning tussen flensoppervlakken is verzekerd 

(wanneer Loctite® 518 Flensafdichting gebruikt wordt in plaats 
van voorgestanste pakking) waardoor lekken worden uitgesloten

RESULTAAT
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Pakkingbushuis

UITDAGING

Voorkomen van corrosie en vreten 
van bouten van de pakkingdrukker
Oorzaak:
• De pakkingbus staat bloot aan corrosie en vreten door de constante 

waterstroom die de pakking smeert en afkoelt. Deze constante waterstroom 
zorgt er ook voor dat de pakkingbusdraadeinden -en moeren roesten en vastlopen

• Indien de moeren vastlopen op de bouten, is het onmogelijk om de pakkingdrukker
af te stellen en uiteindelijk is correcte smering en afkoeling niet 
meer mogelijk. Dit kan leiden tot het drooglopen van de pakking, oververhitting 
en vervolgens slijtage en uitholling van de as. Wat begint als een gecorrodeerde
schroefdraadverbinding kan leiden tot een zwaar defect aan één van de 
belangrijkste onderdelen van de pomp

Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen op de
draadeinden
• Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize is metaalvrij en is ontwikkeld om een betere weerstand te hebben tegen 

het wegspoelen door water, een belangrijk voordeel bij de toepassing in een pakkingbushuis

Stappen:
1. Onderdelen reinigen
2. Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen op de draadeinden
3. Pakkingbus monteren en de pakkingdrukker afstellen als vereist 

OPLOSSING 

• Uitsluiten dat pakkingbusmoeren vastvreten aan de draadeinden 
• De pakkingdrukker kan altijd correct afgesteld worden 
• Water kan op de juiste wijze door de pakking stromen en zo 

zorgen voor smering en koeling
• Buitensporige slijtage van de as kan vermeden worden

RESULTAAT
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Voorkomen van vreten en 
loskomen van pakkingbusdraadeinden 

Pakkingbushuis

Oorzaak:
• Net zoals de pakkingbusmoeren kunnen roesten en vastlopen op de pakkingbus-

draadeinden, zo kan ook het pakkingbushuis roesten in de pakkingbus.
Indien de moeren vastvreten op de draadeinden, dan kan de torsiekracht die 
nodig is om ze los te maken, ertoe leiden dat de draadeinden loskomen uit 
het pakkingbushuis

Loctite® 2701 Schroefdraadborging met hoge sterkte 
aanbrengen

Stappen:
1. Verschillende druppels Loctite® 2701 Schroefdraadborging met hoge sterkte aanbrengen op de binnendraad
2. Verschillende druppels Loctite® 2701 Schroefdraadborging met hoge sterkte aanbrengen op de insteeklengte van het draadeind
3. Draadeinden monteren

• Vermijden van corrosie 
• Vermijden dat de pakkingbusdraadeinden loskomen tijdens het 

nastellen van de pakkingdrukker

UITDAGING OPLOSSING 

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van 
corrosie op de spoelpluggen

Pakkingbushuis

Oorzaak:
• Of men een mechanische afdichting of pakking gebruikt, een kenmerk van

beide onderdelen is dat ze gekoeld en gesmeerd worden door ofwel een 
spoeling met eigen product of een extern spoelmiddel. In beide gevallen is 
de spoelplug vatbaar voor corrosie en vastlopen. Dit is vooral het geval voor
pompen die uitgerust zijn met een pakking. Aangezien een pakking 40–60 
druppels per minuut vereist voor correcte koeling en smering, is er veel vocht
dat roest kan veroorzaken en de onderdelen van het pakkingbushuis kan aantasten

OPLOSSING 

• Voorkomen van lekken en corrosie
• Vastvreten uitsluiten
• Verzekert het eenvoudig onderhoud van de spoelpluggen

RESULTAAT

Loctite® 572 of 577 Schroefdraadafdichting aanbrengen
• Loctite® Schroefdraadafdichting vult de speling tussen de schroefdraden
• Zorgt ervoor dat de spoelplug van de pakkingbus gedemonteerd kan worden met normaal handgereedschap

Steps:
1. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Loctite® Schroefdraadafdichting aanbrengen op enkele draadgangen van de mannelijke schroefdraad,

start bij één of twee draadgangen van het einde van de spoelplug
3. Onderdelen nauwkeurig monteren. Niet overdreven aandraaien.
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UITDAGING

Voorkomen dat frame adaptor,
pakkingbus en pomphuis op 
elkaar vastlopen

Pomphuis

Oorzaak:
• Bij het monteren van deze onderdelen, zijn er plaatsen waar de speling zeer 

nauw is. Deze nauwe spelingen zijn plaatsen waar roest en corrosie gevormd 
worden, waardoor de onderdelen op elkaar inwerken en waardoor demontage 
zeer moeilijk wordt

Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen tijdens de
montage
• Loctite® Anti-Seize is zeer goed bestand tegen het wegspoelen door water, het blijft daar waar het aangebracht werd

Stappen:
1. Onderdelen reinigen
2. Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen op de buitenomtrek van de pakkingbus op het contactvlak
3. Onderdelen zoals gewoonlijk monteren

OPLOSSING 

• Er is voldoende smering tijdens de montage
• Uitsluiten van roest tijdens gebruik
• Efficiënte demontage 

RESULTAAT
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De voorgestanste pakking vervangen en Loctite® 518
Flensafdichting aanbrengen op het oppervlak van de flens
• Onmiddellijk contact van metaal op metaal in combinatie met het gebruik van Loctite® 518 Flensafdichting zorgt 

voor een goede afdichting
• Doordat er contact is van metaal op metaal, kan de correcte klemspanning behouden blijven en worden de twee 

onderdelen sterk met elkaar verbonden – ze gedragen zich als één onderdeel

Stappen:
1. Oude pakking verwijderen m.b.v. Loctite® 7200 Pakkingverwijderaar
2. Beide vlakken reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
3. Een ononderbroken rups Loctite® 518 Flensafdichting aanbrengen op het andere oppervlak

Opmerking: Indien nodig alle boringen omcirkelen met afdichtingsmiddel 
4. Onderdelen monteren en vastdraaien zoals vereist
5. Laten uitharden

UITDAGING

Voorkomen van lekken tussen
pakkingbus en pomphuis

Pomphuis

Oorzaak:
• Bij het gebruik van voorgestanste pakkingen ondervindt men inherente 

problemen zoals relaxatie van de pakking, krimp, vervorming en afbreken,
hetgeen tot lekken kan leiden

Voorgestanste pakkingen bedekken met Loctite® 5922
Flensafdichting
• Indien er niet voldoende ruimte is tussen de waaier en het huis om de pakking weg te laten, dan moet de voorgestanste 

pakking gebruikt worden
• Loctite® 5922 Flensafdichting vult de spelingen die de voorgestanste pakking niet kan vullen
• Loctite® 5922 Flensafdichting weerstaat uitzetting en inkrimping veroorzaakt door veranderingen in druk en temperatuur

Stappen:
1. Oude pakking verwijderen m.b.v. Loctite® 7200 Pakkingverwijderaar
2. Beide vlakken reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
3. Loctite® 5922 Flensafdichting aanbrengen op beide zijdes van de voorgestanste pakking
4. Onderdelen monteren en vastdraaien zoals vereist
5. Laten uitharden

OPLOSSING #1

• Lekken aan de pakking van het pomphuis uitsluiten
• Corrosie en schade aan het flensoppervlak uitsluiten

OPLOSSING #2

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van corrosie en vreten
van de bouten van het pomphuis 

Pomphuis

Oorzaak:
• De agressieve pompomgeving met voortdurende veranderingen in 

temperatuur, druk en vochtigheid leidt tot corrosie
• Bouten in het pomphuis die geroest en vastgelopen zijn, bemoeilijken het 

onderhoud van de pompen en zorgen voor extra werk doordat het boutgat 
uitgeboord en opnieuw getapt moet worden

Loctite® 243 Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte 
aanbrengen in de boutgaten voor het monteren van het huis
• Loctite® 243 Schroefdraadborging vult de speling tussen de schroefdraden

Stappen:
1. Een aantal druppels Loctite® 243 Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte aanbrengen op de inwendige schroefdraad
2. Een aantal druppels Loctite® 243 Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte aanbrengen op de uitwendige schroefdraden 

van de bouten
3. Bouten monteren

OPLOSSING 

• Correct aandraaimoment blijft behouden
• Uitsluiten van roest en vastlopen
• Eenvoudige demontage met normaal handgereedschap

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen dat de waaier 
op de as vastloopt

Waaier

Oorzaak:
• De combinatie van kleine spelingen tussen de schroefdraden en een hoge 

vochtigheidsgraad en hoge temperaturen zorgt ervoor dat roest gevormd kan 
worden en dat de waaier op de as kan vastroesten

Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen op de
schroefdraden van de as voor het monteren van de waaier
• Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize is metaalvrij en heeft een extreme weerstand tegen wegspoelen door water 

Stappen:
1. Schroefdraden van de as en de waaier reinigen
2. Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize aanbrengen op de schroefdraad van de as
3. De waaier monteren

OPLOSSING 

• Voorkomen van vreten
• Eenvoudige demontage

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van het uitslijten van 
de spiebanen door de spie in de
spiebaan vast te lijmen met 
Loctite® – nieuwe onderdelen

Spiebanen / Spie

Oorzaak:
• In nieuwe assemblages is de passing tussen de spiebaan en de spie meestal 

zeer nauw. Na verloop van tijd kan de passing tussen spiebaan en spie 
uitslijten en kan het schade aan de spiebaan veroorzaken

Loctite® 243 Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte 
preventief in de spiebaan aanbrengen en daarna de spie plaatsen 
• De viscositeit van Loctite® Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte is geschikt voor het vullen van de speling en geeft 

voldoende sterkte, maar kan nog steeds eenvoudig gedemonteerd worden
• Gebruik een hamer en een metalen beitel om de spie uit de spiebaan te halen

Stappen:
1. De spiebaan en de spie reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Verschillende druppels van Loctite® 243 Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte aanbrengen in de spiebaan
3. De spie in de spiebaan brengen

Opmerking: De as met een lap beschermen om krassen te vermijden wanneer de spie ingedreven wordt
4. Overtollig product afvegen

OPLOSSING 

• Voorkomen van corrosie
• Voorkomen van uitslijten van de spiebaan
• Een ééngemaakt geheel (zonder dat beweging mogelijk is)

RESULTAAT
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UITDAGING

Stopzetten van het uitslijten van de
spiebaan en voorkomen van uitval en
afvalkosten – uitgesleten onderdelen

Spiebanen / Spie

Oorzaak:
• Na verloop van tijd kunnen spiebanen uitslijten als de spie niet gelijmd werd,

dit heeft tot gevolg dat de spie in de spiebaan begint te bewegen. Dit is een 
veel voorkomend defect bij krachtoverbrengingsmechanismen zoals 
koppelingen, tanden, enz

• Indien het bewegen van de spie in de spiebaan blijft voortduren,
kan bijkomende schade ontstaan zoals een afgebroken spie of schade aan 
de koppeling. Als de spie afbreekt, resulteert dit in het stoppen van de 
krachtoverbrenging (d.w.z. de pomp stopt met werken) en er zal verdere 
schade aan de as optreden

Indien de spiebaan reeds uitgesleten is, gebruik Loctite® 660
Quick Metal om verdere slijtage te stoppen en ervoor te 
zorgen dat de onderdelen weer normaal werken 
• Loctite® 660 Quick Metal is een zeer dik product, hierdoor kunnen grote spelingen opgevuld worden

Stappen:
1. De spiebaan en de spie reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Loctite® 7649 of 7240 Activator aanbrengen op één van beide oppervlakken 
3. Loctite® 660 Quick Metal aanbrengen in de spiebaan
4. De onderdelen monteren en overtollig product afvegen
Opmerking: Indien de spiebaan sterk uitgesleten is, kunnen pasplaatjes samen met Loctite® 660 Quick Metal en activator gebruikt
worden op beide zijdes van de spiebaan 

OPLOSSING 

• De montage is hersteld, verbonden en klaar voor gebruik zonder 
dat ingrijpende revisie nodig is

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen dat de koppeling loskomt 
of beweegt, hetgeen tot ontkoppeling,
schade of foutieve uitlijning leidt

Koppeling

Oorzaak:
• Koppelingen worden normaal gezien op hun plaats gehouden door een spie 

en een borgschroef
• Als de borgschroef te los zit, kan de koppeling over de as beginnen te glijden 

en losraken, of de spiebaan kan beginnen uit te slijten 

Loctite® 243 medium sterke en Loctite® 222 zwakke 
schroefdraadborging 

Stappen:
1. Borgschroef reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Een aantal druppels Loctite® 222 zwakke schroefdraadborging aanbrengen op de borgschroef

(Gebruik Loctite® 243 schroefdraadborging met gemiddelde sterkte indien de diameter van de borgschroef groter is dan 1/4")
3. De borgschroef in de koppeling monteren zoals gewoonlijk

Opmerking: overweeg om Loctite® Cilindrische Bevestiging of Schroefdraadborging aan te brengen op de as voor het monteren 
van de koppeling om zo de koppeling vast te zetten op de as en corrosie te vermijden
Zie pagina 40-43

OPLOSSING 

• De montage is hersteld, verbonden en klaar voor gebruik zonder 
dat ingrijpende revisie nodig is

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen dat fundatiebouten van de 
pomp loskomen, wat tot een foutieve
uitlijning zou leiden

Bevestigen van de pompvoet

Oorzaak:
• Trillingen en schokken kunnen ervoor zorgen dat de fundatiebouten loskomen
• Losse bouten zorgen voor verlies aan klemspanning, wat er op haar beurt 

voor zorgt dat de pomp haar afstelling en uitgelijnde configuratie verliest

• Fundatiebouten worden op hun plaats gehouden
• Correcte klemspanning blijft behouden
• Uitsluiten dat de bouten corroderen
• Voorkomen van foutieve uitlijning

Loctite® 2701 Schroefdraad-
borging met hoge sterkte aan-
brengen op de fundatiebouten

Stappen:
1. Schroefdraden reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en 

Ontvetter
2. Verschillende druppels Loctite® 2701 Schroefdraadborging 

met hoge sterkte aanbrengen op de fundatiebouten
3. Onderdelen monteren en vastdraaien zoals gewoonlijk

Loctite® 290 Schroefdraadborging
met capillaire werking aanbrengen
op de fundatiedraadeinden nadat
de pomp genivelleerd en uitgelijnd is
Stappen:
1. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. De pomp uitlijnen
3. De moeren op de fundatiedraadeinden vastzetten
4. Verschillende druppels Loctite® 290 Schroefdraadborging met
capillaire werking aanbrengen op de fundatiebouten
Opmerking: Loctite® 290 Schroefdraadborging met capillaire 
werking zal de speling tussen de schroefdraden vullen en 
uitharden waardoor toekomstig loslopen wordt voorkomen

OPLOSSING #1 OPLOSSING #2

RESULTAAT
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UITDAGING

Voorkomen van olieverlies 
als gevolg van doorsijpelen

Doorsijpelen van olie

Oorzaak:
• Dit gegoten onderdeel kan haarscheuren vertonen na het gieten.

Deze haarscheuren kunnen ertoe leiden dat het huis olie verliest

• Uitsluiten van olieverlies als gevolg van doorsijpelen
• Minder olieverbuik
• Minder reinigen

De binnenkant van het lager-
huis coaten met Loctite®

Nordbak® 7221 Chemisch
bestendige coating om de
poriën af te dichten

Stappen:
1. Vuil verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 

Reiniger en Ontvetter
2. Oppervlak stralen tot een blank metaaloppervlak.

Stof verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 
Reiniger en Ontvetter

3. Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating 
mengen en 2 lagen aanbrengen aan de binnenkant van 
het lagerhuis (min 0,5 mm dikte). Tweede laag aanbrengen 
wanneer de geleringstijd van de eerste laag bereikt werd 

Onderdelen waarvan men weet
waar het lek zit, bestrijken met
Loctite® 290 Schroefdraad-
borging met capillaire werking

Stappen:
1. Oppervlak reinigen
2. Droog bakken
3. Bestrijken met Loctite® 290 Schroefdraadborging 

met capillaire werking
4. Laten uitharden

OPLOSSING #1 OPLOSSING #2

RESULTAAT
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UITDAGING

Opbouwen van uitgesleten zones om het
pomphuis en de waaier te herstellen

Pomphuis / Waaierslijtage

Oorzaak:
• Pomphuis en waaier kunnen onderhevig zijn aan slijtage door schurende vloeibare -

en vaste stoffen, cavitatie en chemische aantasting. Deze kunnen de inwendige 
delen van het pomphuis uitslijten.

• Enkele van de veelvoorkomende gevoelige zones zijn de steunkoppen,
slijtringzitting, het uiteinde van de waaierschoepen en binnenin het slakkenhuis.

• Slijtage aan pomphuis en waaier valt normaal gezien binnen onderstaande 
4 categoriën:
1. Lichte slijtage door het verpompen van lichte species
2. Zware slijtage en erosie door het pompen van vaste stoffen en/of cavitatie
3. Chemische aantasting
4. Slijtage aan specifieke zones van het slakkenhuis of de waaier

Herstellen van lichte slijtage aan het oppervlak of herstellen van versleten zones van het
pomphuis en de waaier. Loctite® 3478 Superior Metal of Loctite® Nordbak® 7222 Slijtvaste
pasta aanbrengen op de versleten steunpunten, de versleten slijtringzitting, het uiteinde
van de waaierschoepen en andere specifieke zones van het pomphuis. Het
oppervlak coaten met Loctite® Nordbak® 7222 of 7228 Kwastbare Keramiek
• Loctite® Nordbak® 7222 of 7228 Kwastbare Keramiek vormt een hoog glanzende, slijtvaste coating die ervoor zorgt dat de 

pomp haar BEP (Best Efficiency Point) zo dicht mogelijk bereikt
• Loctite® 3478 Superior Metal gebruiken om versleten zones te herstellen daar waar nadien machinale bewerking vereist is 

om de vereiste maatvoering te bereiken
• Loctite® Nordbak® 7222 Slijtvaste pasta aanbrengen om versleten zones te herstellen op plaatsen die voortdurend 

onderhevig zijn aan cavitatie en slijtage. Het product is na uitharding niet machinaal bewerkbaar

Stappen:
1. Vuil verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Oppervlak stralen tot een blank metaaloppervlak. Stof verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
3. Het oppervlak herstellen met Loctite® 3478 Superior Metal of Loctite® Nordbak® 7222 Slijtvaste pasta. De producten mengen en 

aanbrengen volgens de instructies op de verpakking 
4. Een laag Loctite® Nordbak® 7228 Kwastbare keramiek wit aanbrengen. Wanneer de geleringstijd bereikt is, een tweede laag Loctite®

Nordbak® 7227 Kwastbare Keramiek Grijs aanbrengen (min 0,5 mm totale dikte) zodat de coating en de slijtage eenvoudig visueel 
nagekeken kunnen worden
Opmerking: De verschillende kleuren zorgen ervoor dat de coating en de slijtage eenvoudig visueel nagekeken kunnen worden.

Opmerking: Loctite® Nordbak® 7232 Hoog Temperatuur Bestendige Slijtvaste Pasta en Loctite® Nordbak® 7234 Hoog Temperatuur
Bestendige Kwastbare keramiek gebruiken bij hoge temperaturen tot 205 °C in droge omgevingscondities.

OPLOSSING #1
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UITDAGING

Pomphuis / Waaierslijtage

Herstellen van schade door chemische aantasting en aanbrengen van een beschermende coating.
Het pomphuis en de waaier instrijken met Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating
• Beschermen van onderdelen in veeleisende chemische omgevingen

Stappen:
1. Vuil verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter.
2. Oppervlak stralen tot een blank metaaloppervlak. Stof verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter.
3. Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating mengen en 2 lagen aanbrengen (min 0,5 mm totale dikte). Tweede laag aanbrengen 
wanneer de geleringstijd van de eerste laag bereikt werd.

OPLOSSING #2

Zware schade aan het oppervlak van het pomphuis herstellen. Het pomphuis herstellen
met Loctite® Nordbak® 7218, 7219, 7230, 7226 of 7229 Slijtvaste pasta.
• Om het correcte product te kiezen, gelieve contact op te nemen met de technische service afdeling van Henkel

Stappen:
1. Vuil verwijderen. Reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Oppervlak stralen tot een blank metaaloppervlak. Stof verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter.
3. Loctite® Nordbak® Slijtvaste pasta mengen en aanbrengen volgens de instructies op de verpakking
4. Een deklaag Loctite® Nordbak® 7227, 7228 of 7234 Kwastbare keramiek aanbrengen. Wanneer de geleringstijd bereikt werd een 

tweede laag aanbrengen (min 0,5 mm totale dikte) voor een zeer glad oppervlak met lage weerstand 

OPLOSSING #3
Opbouwen van uitgesleten zones 
om het pomphuis en de waaier te
herstellen

• Minder aantasting van componenten door het herstellen en 
het verlengen van de levensduur van pomphuizen 

• De behuizing beschermen tegen slijtage en chemische aantasting
• Ervoor zorgen dat de pomp zo dicht mogelijk haar BEP bereikt 

RESULTAAT
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UITDAGING

Herstellen van de uitgesleten as 
tot de oorspronkelijke toestand

Slijtage van de as

Oorzaak:
• Slijtage van de as door afdichtingen en oliekeringen ontstaan door continue 

druk en schuren tegen het asoppervlak
• Na verloop van tijd, kunnen oliekeringen een groef in de as creëren
• Verwaarlozing en foutieve watersmering kunnen ervoor zorgen dat de 

pakking opwarmt waardoor de as aanzienlijke slijtage zal vertonen

• Snel terug in bedrijf
• Noodreparatie
• Langere levensduur van de as

Assen herstellen met Loctite® 3478 Superior Metal  
• Loctite® 3478 Superior Metal is een epoxy met hoge drukvastheid, die niet roest 

Stappen:
1. Om te herstellen, de as op een draaibank draaien en de uitgesleten zones vlak maken tot minstens 0,75 mm (0,03"),

zorg voor een ruw oppervlak 
2. Snijvloeistoffen en olie met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter verwijderen
3. Het product mengen volgens de instructies op de verpakking
4. Breng Loctite® 3478 aan door het stevig in de as te drukken, terwijl de as op de draaibank draait.

Men moet stevig aandrukken om mogelijke luchtbellen te laten ontsnappen
5. Het uitgeharde product kan op de draaibank tot de originele diameter worden afgedraaid

Opmerking: Dit is een noodreparatie, indien mogelijk gebruik een bus, te lijmen met Loctite® 648.

OPLOSSING

RESULTAAT
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UITDAGING

Herstellen van uitgesleten spiebanen

Uitslijten van de spiebaan

Oorzaak:
• Astrillingen en uitwendige krachten beïnvloeden de stabiliteit van de spie.

Na verloop van tijd, leidt deze instabiliteit tot slijtage van de spiebaan

• Een correcte passing in de spiebaan
• Uitsluiten van terugkerende slijtage

OPLOSSING

RESULTAAT

Een rups Loctite® 660 Quick Metal Cilinderbevestiging 
aanbrengen in de uitgesleten spiebaan    
• Loctite® 660 Quick Metal Cilinderbevestiging is een dikvloeibaar product dat ontworpen is om grote holtes 

tot 0,25 mm (0,01") op te vullen. Bij holtes groter dan 0,25 mm (0,01") Loctite® 3478 Superior Metal gebruiken 

Stappen:
1. Bij verregaande spiebaan slijtage, kan het nodig zijn aan beide zijdes pasplaatjes aan te brengen
2. Loctite® 7649 in de spiebaan spuiten
3. Loctite® 660 Quick Metal in de spiebaan aanbrengen
4. De nieuwe spie in de spiebaan duwen. De assemblage is hersteld zonder demontage van de pomp

Opmerking: Bij verregaande spiebaan slijtage kunnen pasplaatjes aan beide zijdes van de spiebaan aangebracht worden,
samen met Loctite® 660 Quick Metal Cilinderbevestiging.
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UITDAGING

Voorkomen van corrosie 
op externe onderdelen

Corrosie

Oorzaak:
• Externe onderdelen kunnen onderhevig zijn aan roest en chemische 

aantasting doordat de onderdelen blootgesteld zijn aan de omgeving,
hevige temperatuursveranderingen, vocht en chemicaliën 

• Langere levensduur van de apparatuur
• De onderdelen worden minder snel aangetast
• Vereenvoudigd onderhoud

Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating
• Oorspronkelijk ontworpen om mijnwerkersapparatuur te beschermen tegen diaethylazuur.
• Geeft een uitstekende coating om pomponderdelen te beschermen tegen een groot aantal chemische omgevingen

Stappen:
1. Vuil verwijderen. Reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
2. Oppervlak stralen tot een blank metaaloppervlak. Stof verwijderen. Onderdelen reinigen met Loctite® 7063 Reiniger en Ontvetter
3. Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating mengen en in 2 lagen aanbrengen volgens de instructies op de 

verpakking (min 0,5 mm dikte). Tweede laag aanbrengen wanneer de geleringstijd van de eerste laag bereikt werd

OPLOSSING

RESULTAAT
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Montagebouten Loctite® 290 Schroefdraadborging Capillaire werking 50 ml 230404 46
Loctite® 2701 Schroefdraadborging Hoge sterkte 50 ml 231662

Product Index

POMPVOET MONTAGE

MONTAGE VAN POMPEN

Koppeling Loctite® 222 Schroefdraadborging Lage sterkte, Kleine schroeven 50 ml 231488 44
Loctite® 243 Schroefdraadborging Gemiddelde sterkte, Bestand tegen olie 50 ml 195752

TOEPASSING LOCTITE® OPLOSSING VOORDEEL INHOUD IDH N°. PAG.

KOPPELING

HERSTELLING VAN POMPEN

TOEPASSING LOCTITE® OPLOSSING VOORDEEL INHOUD IDH N°. PAG.

DOORSIJPELEN VAN OLIE

Afdichten van Loctite® 290 Schroefdraadborging Capillaire werking 50 ml 230404 48
haarscheurtjes Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating Bescherming tegen chemische aantasting 5 kg 735862

Wear Loctite® 3478 Superior Metal Ferro-siliconen gevulde epoxy voor herstellingen 50
Loctite® 7222 Slijtvaste pasta  Keramische vezel gevulde epoxy 1,4 kg
Loctite® Nordbak® 7218 Slijtvaste pasta Spatelbaar, met grote keramische korrels 1 kg 255846
Loctite® Nordbak® 7219 Hoog schokbestendige Bestand tegen slijtage en inslag 1 kg 255847
slijtvaste pasta
Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating Bescherming tegen chemische aantasting 5 kg
Loctite® Nordbak® 7226 Pneumatische slijtage Gevuld met kleine deeltjes, bestand tot 120 °C 1 kg 255848
Loctite® Nordbak® 7227 Kwastbare keramiek grijs Gladde corrosie bestendige coating 1 kg 255848
Loctite® Nordbak® 7228 Kwastbare keramiek wit Gladde corrosie bestendige coating 1 kg 255850
Loctite® Nordbak® 7229 Hoge temperatuur  Bescherming tot 230 °C 1 kg
Pneumatische slijtage           
Loctite® Nordbak® 7230 Hoge temperatuur Bescherming tot 230 °C 10 kg 255898
Slijtvaste pasta
Loctite® Nordbak® 7234 Hoge temperatuur Bescherming tot 205 °C 1 kg 254470
Kwastbare keramiek

SLIJTAGE VAN HUIS/WAAIER

Slijtage Loctite® 3478 Superior Metal Ferro-siliconen gevulde epoxy voor 
herstellingen 54

SLIJTAGE  VAN DE AS

Slijtage Loctite® 660 Quick Metal Cilindrische bevestiging Perspassing herstelling 12 x 50 ml 267328 56

Corrosie Loctite® Nordbak® 7221 Chemisch bestendige coating Bescherming tegen chemische aantasting 5 kg 58

SLIJTAGE  VAN DE SPIEBAAN

CORROSIE

Schroefdraad op Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize Metaalvrij, bestand tegen wegspoelen door 
de as en waaier water 454 g 504618 26

Voorkomt uitslijten Loctite® 243 Schroefdraadborging Gemiddelde sterkte, Bestand tegen olie 50 ml 195752 40
van de spiebaan

SPIEBANEN / SPIE

WAAIER

Pakkingbus Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize Metaalvrij, bestand tegen wegspoelen
door water 454 g 504618 32

Afdichting Loctite® 518 Flensafdichting Universeel, tot 0,25 mm 50 ml 488162 34
Loctite® 5922 Flensafdichting Verhoogt de betrouwbaarheid van de 60 ml 229862

voorgestanste pakking
Bouten van het huis Loctite® 243 Schroefdraadborging Gemiddelde sterkte, Bestand tegen olie 50 ml 195752 37

POMPHUIS

MONTAGE VAN POMPEN

TOEPASSING LOCTITE® OPLOSSING VOORDEEL INHOUD IDH N°. PAG.

Draadafdichting Loctite® 572 Schroefdraadafdichting (Hoge temp.) Trage uitharding 50 ml 234484 8
Loctite® 577 Schroefdraadafdichting Algemeen gebruik 50 ml 234560

Oliekering Loctite® 243 Schroefdraadborging Gemiddelde sterkte, Bestand tegen olie  50 ml 195752 10
Loctite® 248 Schroefdraadborging                             Pastavorm, gemiddelde sterkte 19 g stick 540475

O-ringen Loctite® 8104 Siliconenvet met voedingsmiddelengoedkeur NLGI 2, NSF H1 6 x 1 l 142456 12
Loctite® 8104 Siliconenvet met voedingsmiddelengoedkeur NLGI 2, GC-LB, NSF H1, Kunststof PAO 12 x 75 ml 303152

Trekbouten Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize Metaalvrij, bestand tegen wegspoelen door 
water 454 g 504618 14

Lager Loctite® 641 Cilindrische Bevestiging Pers- en glijpassing, Gemiddelde sterkte,
bestand tegen olie 50 ml 234860 16

Oliekering Loctite® 243 Schroefdraadborging Gemiddelde sterkte, Bestand tegen olie 50 ml    195752 18       
Loctite® 248 Schroefdraadborging Pastavorm, gemiddelde sterkte 19 g stick 540475

Paspennen Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize Metaalvrij, bestand tegen wegspoelen door 
water 454 g 504618 20

Afdichting Loctite® 518 Flensafdichting Algemeen gebruik, tot 0,25 mm 50 ml 488162 22
Loctite® 5922 Flensafdichting Verhoogt de betrouwbaarheid van de 60 ml 229862

voorgestanste pakking

Adaptorbouten Loctite® 243 Schroefdraadborging Gemiddelde sterkte, Bestand tegen olie 50 ml 195752 24
Loctite® 248 Schroefdraadborging Pastavorm, gemiddelde sterkte 19 g stick 540475

Pakkingbusbouten Loctite® 8023 Marine Grade Anti-Seize Metaalvrij, bestand tegen wegspoelen door 
water 454 g 504618 26

Pakkingbus Loctite® 2701 Schroefdraadborging Hoge sterkte 50 ml 231662 28
draadeinde

Spoelpluggen Loctite® 572 Schroefdraadafdichting (Hoge temp.) Trage uitharding 50 ml 234484 30
Loctite® 577 Schroefdraadafdichting Algemeen gebruik 50 ml 2345604

MONTAGE VAN DE PAKKINGBUSSEN

FRAME ADAPTOR

LAGERHUIS EN FRAME



6362

SCHROEFDRAADBORGING

Loctite® 262 Schroefdraadborging Gemiddelde tot hoge sterkte 250 ml 135377

Loctite® 268 Schroefdraadborging met hoge sterkte Pastavorm, hoge sterkte 19 g stick 540909

PIJPSCHROEFDRAADAFDICHTING

Loctite® 561 Draadafdichting Pastavorm, gecontroleerde sterkte 19 g stick 540922

VLAKKENAFDICHTING

Loctite® 534 Gasket Positioner Pastavorm, gebruik met voorgestanste pakkingen 19 g stick 705077

Loctite® 548 Vlakkenafdichting Pastavorm 18 g stick 704974

Loctite® 574 Vlakkenafdichting Hardt snel uit, tot 0,25 mm 50 ml 234526

Loctite® 5910 Quick Gasket Uitstekende hechting, spleet groter dan 0,25 mm 300 ml 231086

CILINDRISCH BEVESTIGEN

Loctite® 603 Cilindrisch bevestigen, Hoge sterkte Perspassing, bestand tegen olie 50 ml 195751

Loctite® 620 Cilindrisch bevestigen Glijpassing, Hoge temperatuur 250 ml 135515

Loctite® 668 Cilindrisch bevestigen, Gemiddelde sterkte Pastavorm, glijpassing, Hoge temperatuur 19 g stick 705055

STRUCTURELE VERLIJMING

Loctite® 330 MULTI-BOND® Universeel, hardt uit zonder mengen 50/18 ml 195777

Loctite® Hysol® 3430 A&B Hardt snel uit, hoge sterkte, ultra clear 2 x 24 ml 232662

Loctite® Hysol® 3450 A&B Hardt snel uit, hoge sterkte, grijs 2 x 25 ml 231535

SMERING – OLIE EN DROGE FILM

Loctite® 8201 Five Way Spray Verdringt vocht en voorkomt corrosie 12 x 400 ml 232086

LOCTITE® OPLOSSING VOORDEEL INHOUD IDH N°.

ANTI-SEIZE SMEERMIDDELEN

Loctite® 8008 C5-A® Koper Anti-Seize  Universeel, tot 980 °C 454 g 503147

Loctite® 8009  Heavy Duty Anti-Seize Metaalvrij, smering onder hoge belasting 454 g 504219

Loctite® 8013 N-7000 Zeer zuivere Anti-Seize Metaalvrij, ideaal voor gebruik in energiecentrales 454 g 504588

Loctite® 8014  Voedingsgoedgekeurde Anti-Seize NSF goedkeur, tot 400 °C 907 g 505467

Loctite® 8060 Aluminium Anti-Seize Pastavorm, Algemeen gebruik 20 g stick 525115

Loctite® 8065 C5-A® Koper Anti-Seize Pastavorm, Algemeen gebruik 20 g stick 525382

Loctite® 8150 Aluminium Anti-Seize Algemeen gebruik, tot 900 °C 500 g 303147

Loctite® 8151 Aluminium Anti-Seize Algemeen gebruik, tot 900 °C 400 ml 303136

ACTIVATOR VOOR PASSIEVE OPPERVLAKKEN

Loctite® 7649 Activator Anaërobe activator/Reiniger 150 ml 142479

METAALGEVULDE HARSEN

Loctite® Hysol® 3471 A&B Staalgevulde epoxylijm voor herstelling 500 g 229184

REINIGEN

Loctite® 7063 Reiniger & Ontvetter Onderdelen reiniger 400 ml 488260

Loctite® 7200 Pakkingverwijderaar Agressieve pakkingverwijderaar 400 ml 303262

Loctite® 7840 Reiniger & Ontvetter (Biologisch afbreekbaar) Algemeen gebruik, Milieuvriendelijk                      12 x 750 ml 235332

Loctite® 7850 Handreiniger Werkt met of zonder water 12 x 400 ml 234237

* Voor bijkomende informatie en aanbevelingen over specifieke producten, gelieve contact te nemen met de technische service afdeling van Henkel.

SMERING – VET

Loctite® 8040 Freeze & Release Lost gecorrodeerde onderdelen door koude schok 400 ml 760225

Loctite® 8106 Universeel vet Smeermiddel voor algemeen gebruik 400 ml 303151

Product Index

BIJKOMENDE PRODUCTEN*
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Henkel Technologies
Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100 · NL-3430 CM Nieuwegein 
Brugwal 11 · NL-3432 NZ Nieuwegein
Tel. +31.30.607.38.50
Fax +31.30.607.38.51
www.loctite.nl

Henkel Technologies
Henkel Belgium n.v.
Havenlaan 16 · BE 1080 Brussel
Tel. +32.2.421.25.55 
Fax +32.2.421.25.99 

www.loctite.be

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Voor informatie en aanbevelingen over specifieke producten, gelieve contact op te nemen met
de technische service afdeling van Henkel.

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2005

Pu
b.

Nr
.0

02
 N

L 
08

/0
5


