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Manutenção e reparação
de bombas industriais
LOCTITE MELHORA A FIABILIDADE, A EFICIÊNCIA
E A DURABILIDADE DAS BOMBAS INDUSTRIAIS
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A

 QEMSVME HEW FSQFEW GIRXV¸JYKEW
industriais apresenta avarias prematuras, o que representa um valor económico elevado em reparações de
IQIVK´RGMESYQIWQSEWYEWYFWXMXYM±S
(SQ YQE QERYXIR±S GSVVIXE ³ TSWW¸ZIP
melhorar o seu desempenho, prevenir esXIWTVSFPIQEWHMWTIRHMSWSWIQERX´PEWE
funcionar perfeitamente.
As causas mais habituais de falhas em
FSQFEW WS S HIWEPMRLEQIRXS I EW JEPLEW
RSWVSPEQIRXSWHIZMHSESEJVSY\EQIRXSHSW
TEVEJYWSW HI QSRXEKIQ HE FEWI  EW JYKEW
EXVEZ³WHEWYRMÀIWVSWGEHEWIHEWJPERKIW IS
HIWKEWXIREWWYTIVJ¸GMIWIREWTI±EWHIZMHS
ª EFVEWS ª IVSWS I ES EXEUYI UY¸QMGS
o que pode originar a falha prematura da
bomba e provocar maiores custos.
A LOCTITE, como especialista em soluções de manutenção e reparação de bombas, dispõe de uma linha inovadora de vedantes e adesivos que ajuda a prevenir e a
reduzir o risco de falhas prematuras. Um bom
plano de manutenção é fundamental para
EYQIRXEVEZMHEÅXMPHEFSQFEQERXIVEWYE
IǻGM´RGMEIQIPLSVEVEǻEFMPMHEHI
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Para prevenir o desalinhamento, por
I\IQTPS E QEVGE SJIVIGI 14(8.8*  I
14(8.8*  HSMW ǻ\EHSVIW HI VSWGEW HI
Q³HMEIEPXEVIWMWX´RGMEVIWTIXMZEQIRXIUYI
podem ser aplicados nos parafusos de montagem e no seu nivelamento correspondente.
)IWXEJSVQEǻ\EQWISWTEVEJYWSWQERX³Q-se a força de aperto correta e elimina-se a
corrosão dos parafusos.
Entre os produtos mais relevantes para
prevenir o desgaste, destacamos LOCTITE
5(   YQ VIZIWXMQIRXS GIV¬QMGS GSQ
KVERHI VIWMWX´RGME UY¸QMGE I ES HIWKEWXI
UYITSWWYMXEQF³QS(IVXMǻGEHS;7&TEVE
o contacto com água potável, que pode ser
utilizado em instalações como estações de
tratamento de água. Além disso, outra das
suas particularidades é que também pode
ser usado para recuperar e revestir tanto impulsores ou volutas como carcaças, especialmente de bombas de câmara bipartida.
Com o mesmo objetivo de prevenir o
HIWKEWXIEQEVGESJIVIGI14(8.8*5(
GEVEGXIVM^EHS TIPS WIY VIZIWXMQIRXS IT¾\M
bicomponente, cinzento, com preenchimenXS GIV¬QMGS I HI GEVFSRIXS HI WMP¸GMS UYI

Com o mesmo
objetivo de prevenir
o desgaste, a marca
oferece LOCTITE PC
7227, caracterizado
pelo seu revestimento
epóxi bicomponente,
cinzento, com
preenchimento
cerâmico e de
carboneto de
silício que protege
os equipamentos
contra a abrasão de
Ť±ŹƒğÏƣĮ±žƐĀĻ±žũƐ

protege os equipamentos contra a abrasão
HI TEVX¸GYPEW ǻREW &P³Q HMWWS E 14(8.8*
também oferece antigripantes para a prevenção da corrosão e da gripagem, retentores
para evitar que os rolamentos se soltem, o
desgaste por vibração e o desgaste dos rasKSWHIGLEZIXEIIT¾\MWGSQGEVKEQIX«PMGE
TEVEEVIWXEYVE±SHIIM\SWHIWKEWXEHSW M
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