
     Arkusz danych technicznych 

        Produkt  8005 
    styczeń 2000    
 

NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH. 
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA. 

 
OPIS PRODUKTU 
Loctite 8005 jest produktem aerozolowym, 
przeznaczonym do wszystkich rodzajów pasów 
napędowych. Służy on do wzmocnienia siły ciągu pasa 
zapobiegając jego ślizganiu się spowodowanemu 
ciepłem, zimnem, wilgocią lub pyłem. Przedłuża on 
znacznie okres używalności pasa. 
 
ZALETY PRODUKTU 
• Łatwe nanoszenie z puszki z aerozolem 
• Odpowiedni do wszystkich typów pasów 
• Zachowuje miękkość, nie twardnieje 
• Chroni pas przed starzeniem 
• Powstrzymuje wilgoć, aby zapobiec pękaniu 
   i przedwczesnemu zużyciu 
• Zwiększa tarcie zapobiegając poślizgowi pasa 
• Produkt wodoodporny - funkcjonuje w najbardziej 
   wilgotnych warunkach 
• Nie narusza powierzchni lakierowanych 
   i plastykowych 
• Nie zawiera CFC 
 
ZASTOSOWANIA 
Produkt ten jest stosowany do pasów klinowych 
i płaskich, wykonanych z gumy, skóry lub tkaniny. Jest 
on szczególnie przydatny do wszystkich rodzajów 
pasów transmisyjnych w samochodach, ciężarówkach, 
autobusach i silnikach okrętowych, ale także 
odpowiedni do pasów w sprzęcie rolniczym, 
w urządzeniach klimatyzacyjnych i napędach pasowych 
stosowanych w przemyśle. 
 
WŁASNOŚCI MATERIAŁU 
 
Typ chemiczny: Pentan/Rozpuszczalnik
 acetonowy i smary 
Barwa: Klarowna, przezroczysta 
 ciecz 
Zapach: Rozpuszczalnika naftowego 
Ciężar właściwy, g/ml: 0.74 
Lepkość, mPa·s: < 100 
Rozpuszcz. w wodzie: Nierozpuszczalny 
Propelent: CO2 
Czas magazynowania:  2 lata  
 
 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik. Najlepsze 
rezultaty uzyskuje się, kiedy produkt ma temperaturę 
pokojową. Nanieść produkt natryskowo z odległości 
ok.20 cm na rowek koła pasowego, który jest najłatwiej 
dostępny. Spryskiwać podczas jałowego biegu silnika. 
Nanieść równą powłokę na wszystkie ruchome 
powierzchnie. Wystarczy cienka, jednolita powłoka. 
Unikać przedawkowania. Jeśli ciecz zacznie spływać, 
oznacza to nadmierną aplikację. 
 
Uwaga: W czasie aplikacji silnik jest na biegu jałowym. 
Gdziekolwiek i kiedykolwiek jest to praktykowane, 
zaleca się użycie rurki, aby uniknąć zranienia. 
 
UWAGI OGÓLNE 
Opakowania 
Produkt Loctite 8005 można otrzymać w 30 ml puszce 
z aerozolem 
 
Magazynowanie 
Należy przechowywać produkt z dala od ciepła 
i bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym 
i dobrze wentylowanym miejscu . Przechowywać z dala 
od jakichkolwiek ognisk zapalnych. 
 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
 
Przy zachowaniu powyższych warunków 
magazynowania okres przydatności produktu wynosi 
minimum 2 lata. 
 
Obchodzenie się z produktem 
Produkt jest wysoce łatwo palny. Nie przechowywać 
w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu. 
 
Uwaga: Pojemnik z aerozolem jest pod ciśnieniem - nie 
należy poddawać go wysokim temperaturom, powyżej 
50oC. Przechowywać pojemnik w dobrze 
wentylowanym miejscu. 
 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu i nie wdychać 
par. 
Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością mydła 
i wody. Posmarować dłonie odpowiednim kremem do 
rąk. W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać 
natychmiast dużą ilością wody przez co najmniej 15 
minut., zwrócić się o pomoc lekarską. 
 
Dalsze informacje znajdują się w odpowiednim Arkuszu 
Bezpieczeństwa. 
 

Kod produktu: 209721 
 

PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU   
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE. 
ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                   
DUBLIN, IRLANDIA    FAX: +353-(1)-451 - 9959 

 


