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NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH. 

OPIS PRODUKTU Skutecznie osłaniaj lakierowane powierzchnie przed 
natryskiem, Loctite 7200 może doprowadzić do uszkodzenia 
lakieru. Pojemnik należy trzymać w pozycji pionowej, 20 - 30 
cm od uszczelki lub natryskiwanej powierzchni. Natryskuj  
Loctite 7200 na uszczelkę lub powierzchnię obficie, im 
grubsza warstwa piany tym lepiej. Pozostaw na 10 - 15 minut 
do zmiękczenia uszczelki, a w przypadku uszczelek 
silikonowych na 30 minut. Usuń uszczelkę miękkim 
skrobakiem. Wyczyść kołnierz lub powierzchnię czystą 
szmatką. W razie konieczności powtórz procedurę. 

Loctite 7200 jest produktem pomocnym w usuwaniu 
utwardzonych uszczelek chemicznych poprzez zmiękczenie 
ich na powierzchni kołnierzy, co znakomicie ogranicza 
proces ich mechanicznego zdrapywania. Produkt jest 
dostarczany w pojemniku aerozolowym, co zapewnia łatwe 
stosowanie. Po nałożeniu produkt tworzy warstwę piany na 
powierzchni uszczelki, która chroni go przed spływaniem z 
miejsca aplikacji. Zapewnia to jego długotrwałe i skuteczne 
działanie.  Loctite 7200 ułatwia również usuwanie klejów, 
zwęglonych resztek, zaschniętych olejów itp. Przed nałożeniem nowej płynnej uszczelki, należy starannie 

wyczyścić kołnierz lub powierzchnię przy pomocy 
odpowiedniego rozpuszczalnika, takiego jak Loctite Super 
Clean. 

 
ZALETY PRODUKTU 
• Łatwe nakładanie z pojemnika aerozolowego 

 • Ułatwia usuwanie wszystkich typów uszczelek 
chemicznych 

• Eliminuje nadmierne zadrapania mogące uszkodzić 
powierzchnię kołnierzy 

• Nie spływa nawet na pionowych powierzchniach 
• Szybko zmiękcza uszczelki chemiczne 
• Nie zawiera CFC  
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
Loctite 7200 może być stosowany aby ułatwić usuwanie z 
metalowych kołnierzy wszystkich typów uszczelek 
chemicznych. Produkt jest szczególnie przydatny do 
usuwania uszczelek z kołnierzy aluminiowych lub 
wykonanych z innych miękkich metali, gdzie intensywne 
usuwanie mechaniczne może z łatwością doprowadzić do 
uszkodzenia powierzchni. Może być również użyty do 
usuwania klejów, zapieczonych smarów lub olejów, 
zwęglonych pozostałości, farb, lakierów itp. z metalowych 
kołnierzy i powierzchni. 
 
Loctite 7200 jest przeznaczony do stosowania przede 
wszystkim na powierzchniach metalowych. Nie zaleca się 
stosować na częściach z tworzyw sztucznych. 
 
WŁASNOŚCI PRODUKTU 
Typ chemiczny:                  Mieszanina  alifatycznych eterów  
                                           glikolowych, węglowodorów, 
 środków powierzchniowo czyn-      
                                           nych i ketonów metylowo-            
                                           etylowych 
Kolor: Przejrzysty, bezbarwny płyn 
Zapach: Mocny, charakterystyczny 
Gęstość właściwa, g/ml: 0.88 
Pozostałość  
po odparowaniu, %: około 4 
Temp. zapłonu (CC), °C: -17 
Rozpuszczalność 
 w wodzie: Nierozpuszczalny 
Rozpuszczalność 
w rozpuszczalnikach: Rozpuszczalny 
Propelent: Propan 
Przydatność do użycia:  2 lata 
 
 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA. 
PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU  PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE. 
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ZALECENIA OGÓLNE 
Magazynowanie 
Produkt powinien być przechowywany w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i 
bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie 
przechować w pobliżu źródeł mogących spowodować zapłon. 
Chroń przed dziećmi. 
W przypadku składowania w warunkach podanych powyżej 
okres przydatności do użycia wynosi minimum 2 lata. 
 
Środki ostrożności 
Uwaga: Pojemnik aerozolowy jest pod ciśnieniem. Nie 
narażaj go na działanie wysokich temperatur, 
przekraczających 50°C. Używaj w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. Produkt jest bardzo łatwopalny. Unikaj źródeł 
zapłonu – nie pal tytoniu. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze 
skórą i oczami, nie wdychaj oparów. 
W przypadku kontaktu ze skórą zmyj dużą ilością mydła i 
wody. W przypadku kontaktu z oczami przemyj natychmiast 
dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
Dalsze informacje są dostępne na Karcie Bezpieczeństwa 
Produktu. 
 
Uwaga 
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został 
przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie 
celom informacyjnym. Loctite nie ponosi odpowiedzialności 
za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej 
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego 
rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie 
odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka 
dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. 
Korporacja Loctite nie uwzględnia żadnych roszczeń 
związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy 
utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja 
Loctite nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu 
przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem 
współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy 
niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być 
wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Loctite. 
Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem 
produktu, przeprowadził własną próbę posługując się 
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt 
może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub 
opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów. 
 
 
 
 
 


