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Fixadores de Roscas LOCTITE

A LOCTITE incorpora à sua ampla gama de produtos
Higiene & Segurança (H&S) uma nova formulação dos seus
conhecidos fixadores de roscas: 2400 e 2700 H&S Grade
•

A nova fórmula de LOCTITE 2400 e 2700 disponibiliza a proteção ideal e
responde às mais rígidas normas de prevenção de riscos laborais. Além
disso, com esta reformulação podem ser utilizados num maior número de
aplicações, mantendo as suas principais propriedades.

•

Para dar a conhecer as soluções H&S da LOCTITE, e para explicar as suas
vantagens em detalhe, a marca realizará um webinar no próximo dia 22 de
março de 2021, quarta-feira, pelas 18h30.

Com o objetivo de continuar a disponibilizar soluções que melhorem os processos e
aumentem a segurança no trabalho, a LOCTITE, marca líder mundial em adesivos,
selantes e produtos para o tratamento de superfícies, lançou uma nova formulação
dos seus fixadores de roscas LOCTITE 2400 e LOCTITE 2700 pertencentes à sua
gama de produtos anaeróbicos de Higiene & Segurança (H&S)

Esta nova fórmula tem como objetivo oferecer uma maior velocidade de cura em
montagens roscadas e uma maior resistência mecânica. Pode ser aplicada em
materiais com revestimentos anticorrosivos de zinco laminado ou materiais passivos
como aço inoxidável ou zinco bicromado. Com esta melhoria, estes dois fixadores
poderão ser utilizados num maior número de aplicações sem comprometer as suas
propriedades e o seu desempenho, mantendo a classificação como produtos sem
pictrogramas de perigo.

Adesivos e Selantes Anaeróbicos H&S
Os produtos denominados como H&S são classificados como produtos não perigosos,
uma vez que não incluem pictogramas de perigo na sua rotulagem obrigatória. São
projetados para que a sua formulação não contenha substâncias perigosas ou que
representem riscos à saúde ou segurança dos operários. Estes produtos aumentam a
segurança durante a sua utilização, uma vez que têm uma Ficha de Dados de
Segurança “limpa” e a etiqueta esta livre de pictogramas de perigo.

As vantagens dos produtos LOCTITE H&S são:
•

Oferecem os mais elevados padrões de saúde e segurança para os utilizadores

•

Garantem elevados níveis de desempenho LOCTITE

•

Maior proteção dos utilizadores

•

Cumprem com o regulamento CLP e com os requisitos específicos de aplicação

•

Não requerem pictogramas de perigo ou frases de perigo

Loctite organiza um webinar sobre os produtos H&S
Com o intuito de divulgar os produtos H&S da LOCTITE, e explicar com mais detalhe
as suas tecnologias, a marca realizará um webinar sob o tema “Existem soluções que
melhoram os processos e aumentam a segurança no trabalho?” no próximo dia 22 de
março, quarta-feira, pelas 18h30. Inscrições disponíveis aqui.

LOCTITE, SOLUÇÕES PARA SUPERAR OS SEUS DESAFIOS
Mais informações sobre a marca LOCTITE através das redes sociais:
Adhesives

Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de
liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças à
força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de
adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a
Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a
Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2020, a Henkel atingiu um volume de vendas
de 19 000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de 2 600 milhões de euros. A Henkel
emprega cerca de 53 000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida
por uma forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder
reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e classificações
internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX.
Para obter mais informações, visite

www.henkel.pt ou siga a conta oficial de Twitter
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