
Anti-Seize
Montagepasta voor veeleisende omgevingen
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Bij Henkel begrijpen we de uitdagingen die u tegenkomt bij het onderhoud en herstel van industriële machines. Om ervoor te zorgen dat 
uw processen gesmeerd lopen, hebt u de juiste mensen nodig – en het juiste gereedschap. LOCTITE biedt onderhouds-, herstellings- en 
revisieoplossingen voor alle uitdagingen op het vlak van verlijming, afdichting, reiniging en smering.

Vertrouwde partner op het vlak van montageoplossingen

Om geavanceerde en zware machines effectief te onder-
houden of te herstellen, hebt u technologieën nodig die:

•	bestand zijn tegen de meest veeleisende omgevingen

•	voldoen aan belangrijke industrienormen

•	vastlopen, vreten en koudlassen op betrouwbare wijze 
voorkomen

Ontdek hoe LOCTITE Anti-Seize-producten uw activitei-
ten kunnen ondersteunen, zodat u tijd, kosten en moeite 
bespaart bij het uitvoeren van uw dagelijkse onderhouds-, 
herstellings- en revisietaken.

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we ons goed bewust van uw 
behoefte om een hoge productiviteit te realiseren en bovendien tijd en 
kosten te besparen en uw productiemiddelen te beschermen. Of het 
nu gaat om motoren, pompen of hoogovens - onderhoudstechnici heb-
ben de juiste technologieën nodig om dergelijke machines en instal-
laties efficiënt te herstellen en te reviseren. Zo blijven ze immers hun 
hele levensduur goed onderhouden. 

Haal voordeel uit onze expertise en verbeter uw onderhouds- en 
herstellingsresultaten:

•	verhoog de betrouwbaarheid en voorkom stilstand

•	verminder de duur en frequentie van onderhoud

•	verbeter de veiligheid

•	verlaag de kosten
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Belangrijkste voordelen van LOCTITE  
Anti-Seize-producten

•	eenvoudige montage en demontage

•	bescherming van machines in omstandigheden met 
extreme temperaturen

•	corrosiebescherming van op elkaar passende metalen 
onderdelen

•	dure fittings gaan langer mee

•	minder stilstand wegens vastlopen

•	productgoedkeuringen voor specifieke sectoren 
 (kerncentrales, voedingsindustrie, scheepvaart)

Elk product bevat een combinatie van smerende vaste stoffen en is 
verschillend qua temperatuurbestendigheid en smeervermogen. Dit 
zijn de twee belangrijkste factoren bij het kiezen van het juiste Anti-
Seize-product voor uw toepassing.

Het assortiment bevat standaardproducten, producten die bestand zijn 
tegen hoge temperaturen, en metaalvrije producten. Bovendien heb-
ben we producten ontwikkeld voor specifieke sectoren, zoals de voed-
selverwerkende industrie, de scheepvaart of zelfs kerncentrales. Alle 
producten zijn gecertificeerd met de relevante goedkeuringen.

Onze metaalvrije producten maken gebruik van niet-metallische vul-
middelen die gewoonlijk een veel hogere temperatuurbestendigheid 
hebben dan metallische vulmiddelen. Aangezien ze minder schurend 
zijn, hebben ze gewoonlijk ook een lagere k-waarde, wat resulteert in 
een hoger smeervermogen.

Geavanceerde oplossingen

LOCTITE Anti-Seize-pasta’s zijn kwalitatief hoogwaardige producten, die ontwikkeld zijn om metalen onderdelen te beschermen tegen 
corrosie, vreten en vastlopen. Door hun speciale samenstelling zijn ze bijzonder geschikt in situaties waarbij grenswrijving wordt 
 gegenereerd door een combinatie van lage snelheid en hoge druk.
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Onze uitgebreide handleidingen voor onderhoud en herstelling van pompen, assen, centrifuges of 
tandwielkasten bieden specifieke toepassings- en productoplossingen voor uw herstellingswerk. 
Voor meer informatie over deze programma’s gaat u naar onze website (www.loctite.be/onder-
houd OF www.loctite.nl/onderhoud) U kunt ook contact opnemen met uw Henkel-ingenieur. 

LOCTITE 641 
LOCTITE 648
Cilindrische 
Bevestiging

LOCTITE 2701
Schroefdraad-
borging

LOCTITE LB 8023 Marine Grade Anti-Seize voor-
komt corrosie en vastlopen van moeren voor de 
montage van pakkingen, van de waaierbevesti-
ging op de as, van bouten aan de aandrijfzijde, 
van geleidepennen in de lagerschaal en nog veel 
meer.

LOCTITE Anti-Seize-producten zijn hoogwaardige 
montagepasta’s die worden gebruikt om ervoor 
te zorgen dat uw machines beschermd zijn tegen 
vreten, vastlopen en corrosie. 

Om u te helpen uw dagelijkse onderhouds- en herstellingsuitdagingen uit te voeren, hebben we een assortiment ontwikkeld met producten voor 
vrijwel elke toepassing. Dankzij onze solide ervaring op het vlak van onderhoud en herstelling van industriële componenten, kunnen we u tonen 
hoe Anti-Seize-pasta’s het best worden gebruikt in combinatie met andere producten voor verlijming, afdichting, reiniging en smering.  
De toepassing op industriële pompen is hier een voorbeeld van.

Anti-Seize in uw omgeving

LOCTITE 577
LOCTITE 572
Schroefdraad-
afdichting

LOCTITE 5188
Afdichting
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Toepassingsvoorbeelden: 

•	langzaam bewegende transportbandcomponenten

•	kritische pompen en tandwielkasten

Toepassingsvoorbeelden: 

•	ring- en trommelverbindingen

•	brekerslijtplaten

•	boorhamers

Toepassingsvoorbeelden: 

•	geassembleerde turbo-onderdelen

•	verbindingsbout tussen bogie en treinwagon

•	uitlaatpijpen

Toepassingsvoorbeelden: 

•	tapeinden van pakking op bovenzijde van reactor (kerncentrale)

•	pakkingbescherming op stoomleidingen

•	ketels met terugwinning van warmte, stoomturbines

Belangrijkste uitdagingen: 

•	specifieke normen en veiligheidsvoorschriften

•	corrosieve en zure omgevingen

•	vochtigheid

Belangrijkste uitdagingen: 

•	slijtage

•	hoge belastingen

•	buitenomgevingen en veeleisende omgevingen

Belangrijkste uitdagingen: 

•	hoge temperaturen

•	omstandigheden van de buitenomgeving

•	noodzaak van volledige revisie van treinen en andere 
 industriële voertuigen

Belangrijkste uitdagingen:

•	hoge temperaturen

•	stoom

•	specifieke goedkeuringen voor kerncentrales

VOEDIng En DRAnK 

MIjnBOuw 

TRAnSpORT

EnERgIECEnTRALES

Onze industriële programma’s bieden een oplossing voor de meest voorkomende onderhouds- en herstellingstaken in uw sector. Ze geven u talrijke 
voorbeelden van toepassingen, referenties en case-studies. Ontdek hoe uw specifieke herstellingstaak werd opgelost in een vergelijkbare situatie.

Typische sectoren en toepassingen
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Productkeuzetabel

pRODuCT

EIgEnSCHAppEn TOEpASSIngSgEgEVEnS

Verpakking Algemene kenmerken Speciale kenmerken Smerende 
vaste stoffen Kleur Temperatuur-

bestendigheid
k- 

waarde

nLgI-
klas-

se

Extreme tem-
peratuurbe-
stendigheid

Extreme 
chemische 
bestendig-

heid

Lage toe-
rentallen,

hoge belas-
tingen

Elektrisch 
geleidend

Metaal-
vrij

Aluminium/
zachte 

metalen

Roestvrij 
staal Typische sectoren/toepassingen

unIVERSEEL gEBRuIK

LOCTITE LB 8150 200 ml tube, 
500 g en 1 kg 
pot

ALuMInIuM
Universele aluminium 
montagepasta

Herstelling van  
machines en algemeen 
onderhoud van geas-
sembleerde onderdelen 
die lang moeten  
meegaan

Aluminium, 
grafiet,
EP-additieven

Zilver -30 tot  
+900 °C

0,18 1 Voor sectoren zoals transport, elektriciteitsproductie, 
petrochemie en raffinaderijen. Inclusief warmte- 
wisselaars, stoomleidingen, fittings van olie- en 
gasbranders en alle standaard geassembleerde 
onderdelen.LOCTITE LB 8151 400 ml spray

LOCTITE LB 8060 20 g stick

LOCTITE LB 8007 400 ml spray KOpER
Universele koper  
montagepasta

Voor onderhoud het 
hele jaar door: kan in 
koude weersomstan-
digheden aangebracht 
worden op onderdelen

Koper, grafiet Koper -30 tot  
+980 °C

0,16 0 Voor sectoren zoals transport en elektriciteitspro-
ductie. Inclusief geassembleerde turbo-onderdelen, 
uitlaatbouten, warmtewisselaars, stoomleidingen, 
remschoenen en -nokken, wielbouten en- moeren en 
andere standaard geassembleerde onderdelen.

LOCTITE LB 8008 113 g pot, 
454 g pot met 
kwastdeksel

LOCTITE LB 8065 20 g stick

HOgE pRESTATIES

LOCTITE LB 8009 454 g pot met 
kwastdeksel,  
3,6 kg bus

ZwAAR gEBRuIK
Voor toepassingen die 
een koper- en nikkelvrij 
product vereisen

Superieure  
bescherming voor 
roestvrij staal en titaan

Grafiet,  
calciumfluoride

Zwart -30 tot  
+1.315 °C

0,16 1 Voor sectoren zoals petrochemie, raffinaderijen en 
waterzuiveringsinstallaties. Inclusief katalysator- 
bedden, tandwielkasten, geleidepennen en schroef-
draden, uitlijnpennen op centrifuges.

LOCTITE LB 8023 454 g pot met 
kwastdeksel

SCHEEpVAART
Bescherming tegen zoet 
en zout water, uitsteken-
de bestendigheid tegen 
wegspoelen door water

Uitstekend smeer- 
vermogen, geschikt
voor zeer vochtige 
omstandigheden

Grafiet, calcium, 
boornitride, 
roestremmers

Zwart -30 tot  
+1.315 °C

0,18 1 Voor sectoren zoals waterzuiveringsinstallaties, 
steengroeven en scheepvaart; voor pomphuizen, 
turbine-inlaten, brekers, spieverbindingen, bussen, 
tandwielen, kettingen, pennen. ABS-goedkeuring

LOCTITE LB 8012 454 g pot met 
kwastdeksel

HOgE BELASTIng
Bescherming van geas-
sembleerde onderdelen 
tijdens de inloopperiode

Assemblage van onder-
delen blootgesteld 
aan hoge statische 
belasting en trillingen; 
maximale klemkracht 
met het aangebrachte 
aandraaikoppel

MoS2, 
roestremmers

Zwart -30 tot  
+400 °C

0,11 2 Voor sectoren zoals mijnbouw en transport. Inclusief 
zware treinassemblage-, centrifuge- en roestvrij- 
stalen toepassingen, in het bijzonder bij constante 
blootstelling aan hoge belasting.

SpECIAAL

LOCTITE LB 8013  454 g pot met 
kwastdeksel

HOgE ZuIVERHEID
Zeer hoge zuiverheid en 
uitstekende smering

Speciaal ontwikkeld 
voor installaties van 
energiecentrales van 
klasse 1, 2 en 3

Grafiet,  
calciumoxide

Grijs -30 tot  
+1.315 °C

0,16 0 Voor kerncentrales en energiecentrales met fossiele 
brandstoffen waar een minimum aan chloriden en 
zwavel vereist is. Inclusief reactorvaten, stoomgene-
ratoren, turbines en ketels. pMuC-goedkeuring

LOCTITE LB 8014 907 g bus gOEDgEKEuRD VOOR 
VOEDIngSMIDDELEn
Voldoet aan H1-normen 
van de NSF™-regelgeving 
voor incidenteel contact
met voedingsmiddelen

Voorkomt vastlopen, 
vreten en wrijving 
in roestvrijstalen en 
andere onderdelen

Witte olie,
EP-additieven

Wit -30 tot  
+400 °C

0,13 0 Voor de voedselverwerkende industrie, verpakkings-
bedrijven, brouwerijen en waterzuiveringsinstallaties. 
Inclusief transportbandcomponenten, kritische pom-
pen en tandwielkasten. nSF H1-goedkeuring
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Eerste keuze Goede keuze

pRODuCT

EIgEnSCHAppEn TOEpASSIngSgEgEVEnS

Verpakking Algemene kenmerken Speciale kenmerken Smerende 
vaste stoffen Kleur Temperatuur-

bestendigheid
k- 

waarde

nLgI-
klas-

se

Extreme tem-
peratuurbe-
stendigheid

Extreme 
chemische 
bestendig-

heid

Lage toe-
rentallen,

hoge belas-
tingen

Elektrisch 
geleidend

Metaal-
vrij

Aluminium/
zachte 

metalen

Roestvrij 
staal Typische sectoren/toepassingen

unIVERSEEL gEBRuIK

LOCTITE LB 8150 200 ml tube, 
500 g en 1 kg 
pot

ALuMInIuM
Universele aluminium 
montagepasta

Herstelling van  
machines en algemeen 
onderhoud van geas-
sembleerde onderdelen 
die lang moeten  
meegaan

Aluminium, 
grafiet,
EP-additieven

Zilver -30 tot  
+900 °C

0,18 1 Voor sectoren zoals transport, elektriciteitsproductie, 
petrochemie en raffinaderijen. Inclusief warmte- 
wisselaars, stoomleidingen, fittings van olie- en 
gasbranders en alle standaard geassembleerde 
onderdelen.LOCTITE LB 8151 400 ml spray

LOCTITE LB 8060 20 g stick

LOCTITE LB 8007 400 ml spray KOpER
Universele koper  
montagepasta

Voor onderhoud het 
hele jaar door: kan in 
koude weersomstan-
digheden aangebracht 
worden op onderdelen

Koper, grafiet Koper -30 tot  
+980 °C

0,16 0 Voor sectoren zoals transport en elektriciteitspro-
ductie. Inclusief geassembleerde turbo-onderdelen, 
uitlaatbouten, warmtewisselaars, stoomleidingen, 
remschoenen en -nokken, wielbouten en- moeren en 
andere standaard geassembleerde onderdelen.

LOCTITE LB 8008 113 g pot, 
454 g pot met 
kwastdeksel

LOCTITE LB 8065 20 g stick

HOgE pRESTATIES

LOCTITE LB 8009 454 g pot met 
kwastdeksel,  
3,6 kg bus

ZwAAR gEBRuIK
Voor toepassingen die 
een koper- en nikkelvrij 
product vereisen

Superieure  
bescherming voor 
roestvrij staal en titaan

Grafiet,  
calciumfluoride

Zwart -30 tot  
+1.315 °C

0,16 1 Voor sectoren zoals petrochemie, raffinaderijen en 
waterzuiveringsinstallaties. Inclusief katalysator- 
bedden, tandwielkasten, geleidepennen en schroef-
draden, uitlijnpennen op centrifuges.

LOCTITE LB 8023 454 g pot met 
kwastdeksel

SCHEEpVAART
Bescherming tegen zoet 
en zout water, uitsteken-
de bestendigheid tegen 
wegspoelen door water

Uitstekend smeer- 
vermogen, geschikt
voor zeer vochtige 
omstandigheden

Grafiet, calcium, 
boornitride, 
roestremmers

Zwart -30 tot  
+1.315 °C

0,18 1 Voor sectoren zoals waterzuiveringsinstallaties, 
steengroeven en scheepvaart; voor pomphuizen, 
turbine-inlaten, brekers, spieverbindingen, bussen, 
tandwielen, kettingen, pennen. ABS-goedkeuring

LOCTITE LB 8012 454 g pot met 
kwastdeksel

HOgE BELASTIng
Bescherming van geas-
sembleerde onderdelen 
tijdens de inloopperiode

Assemblage van onder-
delen blootgesteld 
aan hoge statische 
belasting en trillingen; 
maximale klemkracht 
met het aangebrachte 
aandraaikoppel

MoS2, 
roestremmers

Zwart -30 tot  
+400 °C

0,11 2 Voor sectoren zoals mijnbouw en transport. Inclusief 
zware treinassemblage-, centrifuge- en roestvrij- 
stalen toepassingen, in het bijzonder bij constante 
blootstelling aan hoge belasting.

SpECIAAL

LOCTITE LB 8013  454 g pot met 
kwastdeksel

HOgE ZuIVERHEID
Zeer hoge zuiverheid en 
uitstekende smering

Speciaal ontwikkeld 
voor installaties van 
energiecentrales van 
klasse 1, 2 en 3

Grafiet,  
calciumoxide

Grijs -30 tot  
+1.315 °C

0,16 0 Voor kerncentrales en energiecentrales met fossiele 
brandstoffen waar een minimum aan chloriden en 
zwavel vereist is. Inclusief reactorvaten, stoomgene-
ratoren, turbines en ketels. pMuC-goedkeuring

LOCTITE LB 8014 907 g bus gOEDgEKEuRD VOOR 
VOEDIngSMIDDELEn
Voldoet aan H1-normen 
van de NSF™-regelgeving 
voor incidenteel contact
met voedingsmiddelen

Voorkomt vastlopen, 
vreten en wrijving 
in roestvrijstalen en 
andere onderdelen

Witte olie,
EP-additieven

Wit -30 tot  
+400 °C

0,13 0 Voor de voedselverwerkende industrie, verpakkings-
bedrijven, brouwerijen en waterzuiveringsinstallaties. 
Inclusief transportbandcomponenten, kritische pom-
pen en tandwielkasten. nSF H1-goedkeuring
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