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OPIS PRODUKTU 
 
Loctite ® 4090™ ma następujące właściwości: 
 

Technologia Hybryda 
cyjanoarkylanowo- 
epoksydowa 

Baza chemiczna 
(składnik A) 

Cyjanoakrylan 

Baza chemiczna 
(składnik B) 

Epoksyd 

Wygląd (składnik A) Płyn - przejrzysty 
bezbarwny do jasno 
słomkowego LMS 

Wygląd (składnik B) Żel – przydymiony biały 
do jasnożółtego LMS 

Wygląd (mieszanina) Żel jasnożółty 

Składniki Dwuskładnikowy – 
wymaga mieszania 

Proporcje mieszania 
objętościowe 
Składnik A : Składnik B 

 
1:1 

Lepkość Wysoka 

Utwardzanie W temperaturze 
pokojowej po 
zmieszaniu 

Aplikacja Klejenie 

 
Loctite ® 4090™ to dwuskładnikowy klej ogólnego 
zastosowania, który bardzo szybko ustala się  
w temperaturze pokojowej. Jest przeznaczony do 
klejenia szerokiej gamy substratów, m.in. metali 
większości tworzyw sztucznych i gum. Loctite ® 4090 
nadaje się do wykonywania złączy przeznaczonych do 
pracy w wysokich temperaturach i w środowiskach  
o wysokiej wilgotności. Tikstotropowe właściwości kleju 
sprawiają, że nadaje się do aplikacji, wymagających 
dobrego wypełniania szczelin między nierównymi 
powierzchniami. 
 
TYPOWE WŁASNOŚĆI MATERIAŁU  
NIEUTRWARDZONEGO 
 
Składnik A: 
 
Ciężar właściwy g/cm3                                               1,01 
Lepkość, metoda stożek/ płyta, mPa·s (cP): 
Temperatura 25°C                             4 000 do 7 000 LMS 

Temperatura zapłonu – patrz SDS 
 
Składnik B: 
 
Ciężar właściwy g/cm3                                               1,06 
Lepkość, metoda stożek/ płyta, mPa·s (cP): 
Temperatura 25°C                          25 000 do 40 000 LMS 

Temperatura zapłonu – patrz SDS 
 
 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA 
 
Utwardzanie rozpoczyna się po zmieszaniu składników 
A i B. Klej błyskawicznie osiąga wytrzymałość wstępną; 
pełną wytrzymałość osiąga dopiero wraz z upływem 
czasu. 
 
Czas ustalania 
 
Czas ustalania jest to czas do uzyskania wytrzymałości 
na ścinanie na poziomie 0,1 N/mm². 
 
Czas ustalania w temp. 25°C                            < 180 LMS 

 
Prędkość utwardzania w zależności od substratu 
 
Tempo utwardzania zależy od zastosowanego 
substratu. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą 
się w czasie wytrzymałość na ścinanie na stali  
w porównaniu do innych materiałów. Testy zostały 
przeprowadzone zgodnie z normą ISO 4587. 

  

 
 
Stal, poliwęglan, aluminium 
 
Prędkość utwardzania w zależności od szczeliny 
 
Prędkość utwardzania zależy od wielkości szczeliny. 
Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się w czasie 
wytrzymałość na ścinanie na miękkiej stali poddanej 
obróbce strumieniowo ściernej. Testy zostały 
przeprowadzone przy różnej kontrolowanej wielkości 
szczeliny zgodnie z normą ISO 4587. 
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Prędkość utwardzania w zależności od temperatury 
 
Prędkość utwardzania zależy od temperatury 
otoczenia. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą 
się w czasie wytrzymałość na ścinanie w różnych 
temperaturach na stali poddanej obróbce strumieniowo 
ściernej. Testy zostały przeprowadzone zgodnie  
z normą ISO 4587. 
 

  
 
TYPOWE WŁASNOŚCI MATERIAŁU  
UTWARDZONEGO 
 
Utwardzany przez 1 tydzień w temperaturze 22°C 
 
Właściwości fizyczne: 

Temperatura szklenia, ISO 11359-2 °C 
 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej, ISO 11359-2, 
K-1: 

 

Poniżej Tg (88)°C    71 x 10-06 

 
Powyżej Tg (88)°C   175 x 10-06 

 

Twardość Shore’a, ISO 868, twardościomierz D 65 do 
69 
 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu, ISO 527-
3                                                                     N/mm2 7,1 
                                                                     (psi) (1025) 
 
Moduł sprężystości, ISO 527-3                     N/mm2 565 
                                                                  (psi) (81 800) 
 
Wydłużenie przy zerwaniu, ISO 527-3, %                 3,6 
 
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU 
UTWARDZONEGO 
 
Właściwości kleju 
 
Utwardzony przez 168 godzin w temp. 22°C 
Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587: 
 
Stal (poddana obróbce 
strumieniowo ściernej) 

N/mm2 17 

 (psi) (2 420) 
Aluminium N/mm2 7,6 
 (psi) (1 100) 
Aluminium (wytrawione) N/mm2 13 
 (psi) (1 900) 
Dwuchromian cynku N/mm2 9,1 
 (psi) (1 320) 
Stan nierdzewna N/mm2 15 
 (psi) (2 120) 
ABS N/mm2 5,2 
 (psi) (750) 
Fenol N/mm2 3,2 
 (psi) (460) 
Poliwęglan N/mm2 6,9 
 (psi) (1 000) 
Nitryl N/mm2 0,7 
 (psi) (100) 
Drewno (dąb) N/mm2 4,8 
 (psi) 4,8 
Epoksyd N/mm2 9,1 
 (psi) (1 320) 
Polietylen N/mm2 0,5 
 (psi) (72) 
Polipropylen N/mm2 0,6 
 (psi) (87) 

 
TYPOWA ODPORNOŚĆ NA ŚRODOWISKO 
 
Utwardzony przez tydzień w temperaturze 22°C 
Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587: 
Stal (poddana obróbce strumieniowo ściernej) 
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Wytrzymałość na temperaturę 
 
Testowany w temperaturze 

  
 
 
Starzenie cieplne 
 
Starzony we wskazanej temperaturze i testowany  
w 22°C 
 

 
 
Odporność na działanie substancji chemicznych/ 
rozpuszczalników 
 
Przy założeniu, że produkt starzeje się w warunkach 
określonych i został przetestowany w temperaturze 
22°C. 
 

  % wytrzymałości 
początkowej 

Środowisko °C 100 
godz. 

500 
godz. 

1000 
godz. 

Woda 22 90 75 70 

Woda 60 80 55 55 

Olej silnikowy 40 120 130 130 

Benzyna 
bezołowiowa 

22 95 100 105 

Etanol 22 85 90 90 

Izopropanol 22 100 100 95 

Woda/glikol 
50/50 

87 50 5 5 

98% wilgotności 
względnej 

40 85 70 70 

95% wilgotności 
względnej 

65 95 85 65 

 
Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587: 
Poliwęglan 
 

  % wytrzymałości 
początkowej 

Środowisko °C 100 
godz. 

500 
godz. 

1000 
godz. 

98% wilgotności 
względnej 

40 100 90 80 

 
Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587: 
Aluminium 
 

  % wytrzymałości 
początkowej 

Środowisko °C 100 
godz. 

500 
godz. 

1000 
godz. 

95% wilgotności 
względnej 

65 100 95 85 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Nie poleca się stosowania tego produktu do 
urządzeń  z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; 
nie powinien też być używany jako uszczelniacz do 
instalacji z chlorem i innymi materiałami silnie 
utleniającymi. 
 
Pełna informacja dotycząca bezpiecznego 
obchodzenia się z tym produktem znajduje się  
w Karcie Charakterystyki (SDS). 
 
W przypadku stosowania zmywaczy wodnych do 
czyszczenia powierzchni przed klejeniem należy 
sprawdzić kompatybilność roztworu czyszczącego  
z klejem. W niektórych przypadkach wodne zmywacze 
mogą osłabić właściwości utwardzania i wytrzymałość 
kleju. 
 
Wskazówki dotyczące użycia: 
 

1. Aby zapewnić jak najlepsze działanie produktu, 
klejone powierzchnie powinny być czyste  
i odtłuszczone za pomocą zmywacza Loctite na 
bazie rozpuszczalnika. Następnie należy 
odczekać, aż powierzchnie wyschną. 

2. Składniki A i B muszą być zmieszane przed 
użyciem. Produkt można nakładać 
bezpośrednio z podwójnej kartuszy, dozując go 
za pomocą dołączonej dyszy mieszającej. 

3. Podwójną kartuszę należy trzymać pionowo 
zatyczką do góry przez ok. minutę. W tej pozycji 
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należy ją włożyć do pistoletu i lekko nacisnąć 
na spust, aby przygotować produkt  
do dozowania. 

4. Należy zdjąć zatyczkę z kartuszy i wycisnąć 
niewielką ilość kleju, aby sprawdzić, czy oba 
składniki są dozowane równomiernie i bez 
problemu. Należy nałożyć na kartuszę mikser 
statyczny i rozpocząć dozowanie kleju. 

5. Pierwsze 3-8 cm wstęgi kleju należy wyrzucić, 
ponieważ składniki mogą być nieodpowiednio 
zmieszane. 

6. Zmieszany klej należy nakładać na jedną  
z klejonych powierzchni. Łączone części 
powinny być zmontowane jak najszybciej po 
nałożeniu zmieszanego kleju. 

7. Spoina powinna pozostawać unieruchomiona 
do momentu ustalenia kleju. 

8. W trakcie utwardzania należy uważać, aby 
części się nie przesuwały względem siebie.  Nie 
wolno poddawać złącza jakimkolwiek 
obciążeniom, aż do uzyskania pełnej 
wytrzymałości. 

 
Norma Materiałowa LoctiteLMS 

 
LMS datowany na 27 maja 2013 roku (składnik A) i LMS 

datowany na 10 czerwca 2013 roku (składnik B). Dla 

wybranych właściwości produktu i dla każdej szarży, 

dostępne są raporty z testów. Raporty LMS zawierają 

wyniki badań wybranych parametrów, prowadzonych 

podczas kontroli jakości i określonych jako zgodne  

z wymaganiami klienta. Dodatkowo prowadzone są 

pełne badania jakości produktu oraz jego zgodności  

z normami. Szczególne wymagania klienta dotyczące 

wymogów technicznych, mogą być koordynowane 

przez dział Jakości Henkel Loctite. 

 

Magazynowanie 
 
Produkt należy przechowywać w zamkniętym 
pojemniku w suchym pomieszczeniu. Wskazania 
odnośnie warunków przechowywania produktu mogą 
być podane na etykiecie produktu. 
Optymalnie produkt powinien być przechowywany 
w temperaturze od 2°C do 8°C. Przechowywanie 
produktu w temperaturze niższej niż 2°C lub 
wyższej niż 8°C może nieodwracalnie zmienić 
właściwości produktu. Produkt może ulec 
zanieczyszczeniu po wyjęciu go z pojemnika. Aby 
zapobiec zanieczyszczeniu nieużywanego jeszcze 
produktu, nie należy umieszczać resztek materiału w 
oryginalnym pojemniku. Korporacja Henkel nie ponosi 
odpowiedzialności za produkt, który został 
zanieczyszczony lub był przechowywany w warunkach 
innych niż zalecane. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy skontaktować się z lokalnym 

ośrodkiem obsługi technicznej lub przedstawicielem 
technicznym Henkel Loctite. 
 
Przeliczniki: 
 
(°C x 1.8) + 32 = °F 
kV/mm x 25.4 = V/mil 
mm / 25.4 = cale 
μm / 25.4 = mil 
N x 0.225 = funt 
N/mm x 5.71 = funt/cal 
N/mm² x 145 = psi 
MPa x 145 = funt na cal kwadratowy 
N·m x 8.851 = funt·cal 
N·m x 0.738 = funt·stopa 
N·mm x 0.142 = uncja·cal 
mPa·s = cP 
 
 
Uwaga 
 
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został 
przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy 
jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel 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 Henkel nie uwzględnia 
żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, 
zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. 
Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel 
nie ma kontroli nad sposobami korzystania  
z produktu przez poszczególnych użytkowników, 
zatem nie możemy współuczestniczyć  
w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. 
Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie 
patentami lub licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, 
aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, 
przeprowadził własna próbę posługując się 
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten 
produkt może być objęty jednym lub większą liczba 
patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich 
lub innych krajów. 
 
 
Używanie znaków firmowych 
 
Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie 
znaki firmowe występujące w tym dokumencie 
są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że 
jest to znak handlowy zarejestrowany 
w Stanach Zjednoczonych w urzędzie patentowym lub 
innych krajach. 
 
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej 
poprzednie jej wydania tracą ważność. 
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INFORMACJE DODATKOWE  
Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności 
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych 
Technicznych (TDS), szczególnie dotyczące aplikacji 
produktu i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy  
i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność 
materiałów i będące poza naszym wpływem 
zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie 
każdorazowo własnych testów dla sprawdzenia 
przydatności naszych produktów do konkretnego procesu 
lub aplikacji. Materiał zawarty w niniejszym opracowan iu 
został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy 
jedynie celom informacyjnym. Nie ponosimy 
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 Henkel nie uwzględnia w szczególności 
żadnych roszczeń związanych z  uszkodzeniem, 
zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to 
wynika z faktu, że Korporacja Henkel 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 Henkel. 
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. 
 
Henkel Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41,  
02-672 Warszawa 
Tel.: (+48 22) 56 56 565,  
Fax: (+48 22) 56 56 566 
Infolinia: 0-801-111-222  
www.loctite.pl 

 

 

http://www.loctite.pl/

