
LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD
Innovativ skyddsbeläggning för svetsning

LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD är en unik keramisk beläggning utan si-
likon som förhindrar att svetssprut fastnar på svetsutrustning. Med beläggnin-
gen bildas en torr film som gör att svetssprutet inte kan fastna. Filmen skyddar 
i upp till åtta timmar innan beläggningen behöver appliceras igen. 

LOCTITE SF 7900 är ett lämpligt val om du vill sänka dina kostnader och öka 
produktiviteten, oavsett om det handlar om pinnsvetsning eller MIG-/MAG-
svetsning, laser- eller plasmaskärning, eller för skydd av jiggar, fixturer och 
fästanordningar.

Mer än 40 procents kostnadsbe-
sparing per skift för kringutrustning, 
tillsatsmaterial och arbete. 

Tidsbesparingar på mer än sju pro-
cent per skift tack vare färre åtgärder 
för rengöring och beläggning. 
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Adhesive Technologies
Box 151 22
SE-167 51 Bromma
Tel.: +46 (0) 10 480 7500
www.loctite.se

Denna information är endast avsedd som vägledning. Kontakta Henkels tekniska supportavdelning för hjälp med dessa produkter 
och rekommenderade specifikationer.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel 
and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2015

Beskrivning IDH-nr Förpackning

LOCTITE SF 7900 Ceramic Shield 1417164 Sprayburk, 400 ml

BESTäLLNINgSINFORMATION

Högre produktivitet Lägre kostnader Renare svetsning

•	 Svetssprut fastnar inte på kontaktmunstycken 
eller gaskåpor.

•	 Undanröjer behovet av löpande mekanisk 
rengöring.

•	 Tillförlitliga och kontinuerliga arbetsprocesser 
utan driftstopp.

•	 Förbättrad produktivitet och högre omsättning.

•	 Fysiskt och termiskt skydd för svetsutrustning.
•	 Fyr- till femfaldig ökning av svetsutrustningens 

livslängd.
•	 Stora besparingar på tillsatsmaterial.

•	 Gaskåpan hålls fri från sprut så att gasflödet 
inte avbryts.

•	 Svetsfogarna för högre kvalitet.
•	 Även arbetsstycken kan beläggas och skyddas 

mot sprut.

Manuell MIg-/MAg-svetsning

Högre produktivitet Lägre kostnader

•	 Fysiskt och termiskt skydd för gaskåpor.
•	 Fyr- till femfaldig ökning av gaskåpornas 

livslängd.
•	 Avsevärda besparingar på tillsatsmaterial.

•	 Tillförlitligare produktion utan avbrott.
•	 Mindre driftavbrottstid för rengöring.
•	 Högre produktivitet och bättre avkastning.

Laser- och plasmaskärning

Du slipper krånglet med att få bort svetssprut Sänk kostnaderna och öka produktiviteten

•	 Det enda som krävs i slutet av skiftet är att löst 
svetssprut borstas bort med en mjuk borste.

•	 Det behövs ingen dyr och tidskrävande 
ytrengöring.

•	 Svetssprut fastnar inte på belagda ytor.
•	 Det krävs ingen rengöring av ytorna – 

svetssprutet kan borstas bort med en mjuk 
borste.

•	 Högre produktivitet – det behövs inte längre 
avsättas tid för manuell borttagning av 
svetssprut.

•	 Inget behov av bortfräsning eller dyra kemikalier 
för rengöring.

Jiggar, fixturer och fästanordningar


