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riTe-LoK™ TL43
Gemiddelde sterkte, snel
hardend schroef draad
borgmiddel voor schroeven, 
moeren en bouten en andere 
onderdelen met schroef
draad die onderhevig zijn aan 
trillingen

•	 Geschikt	voor	de	meeste	
toepassingen op het gebied 
van schroefdraadborging

•	 Sluit	af	en	voorkomt	
corrosie

•	 Demonteren	met	behulp	van	
normaal gereedschap

•	 Olietolerant

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 19/10	Nm

•	 Viscositeit:	 14.000	cPs

•	 Kleur:	 Blauw

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,30	mm

TL43
schroefdraad- 

borgmiddel

riTe-LoK™ TL70
Hogesterkte schroefdraad
borgmiddel voor moeren, 
bouten en heavy duty beves
tigingen

•	 Hoge	torsiesterkte

•	 Voorkomt	lekkage	en	
corossie

•	 Solide	borging	-	voor	
permanente toepassingen

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 29/33	Nm

•	 Viscositeit:	 500	cPs

•	 Kleur:	 Groen

•	 Max.	vullend	 
vermogen:		 0,20	mm

TL70 
permanent 

schroefdraad- 
borgmiddel

riTe-LoK™ rT01
Lijm met hoge sterkte, lage 
viscositeit	voor	nauwsluitende	
onderdelen

•	 Lage	viscositeit

•	 Hoge	sterkte

•	 Zorgt	voor	gelijkmatige	
spanningsverdeling in de 
verbinding

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 32/34	Nm

•	 Viscositeit:	 125	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,20	mm

rT01 
 Lijm voor 

cilindrische 
verbindingen

riTe-LoK™ rT41
Borging	met	lage	viscositeit	
voor het assembleren 
van	lagers.	Dankzij	de	
gecontroleerde gemiddelde 
sterkte is demontage voor 
onderhoud en het vervangen 
van	lagers	mogelijk.	

•	 Lage	viscositeit	maakt	
penetratie in de verbinding 
tijdens assemblage mogelijk

•	 Smering	tijdens	assemblage

•	 Voorkomt	corrosie	
van geassembleerde 
onderdelen.

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 15/10	Nm

•	 Viscositeit:	 500	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,20	mm

rT41
Lijm voor de 
bevestiging 
van lagers

riTe-LoK™ rT38
Lijm	met	maximale	sterkte.	
Voor	permanente	assemblage	
van bussen van poelies en 
tandwielen	op	assen

•	 Ultieme	sterkte

•	 Trilvast

•	 Gaat	wrijving	en	corrosie	
tegen 

•	 Verbetert	
spanningsverdeling

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 30/32	Nm

•	 Viscositeit:	 2500	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,25	mm

rT38
Lijm voor cilindrische 

ver bin dingen met 
maximale sterkte

riTe-LoK™ ps65
Pijpafdichtingsmiddel	voor	
grove	schroefdraad.	Smeert,	
dicht en borgt schroefdraad

•	 Bestand	tegen	temperaturen	
tot	150°C

•	 Snelhardende	pasta

•	 Demonteren	met	behulp	van	
normaal gereedschap 

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 3,5/1,5	Nm

•	 Viscositeit:	 300000	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,50	mm ps65

pijpafdichtingsmiddel

riTe-LoK™ hp42
Hydraulisch afdichtingsmiddel 
voor fijne schroefdraad

•	 Snelle	hogedruk	afdichting

•	 Voor	gebruik	bij	kleine	of	
middelgrote buizen

•	 Gemiddelde	viscositeit		

•	 Demonteren	met	behulp	van	
normaal gereedschap

•	 Torsiesterkte	(breuk/aandraai)	 
(ISO10964):	 13/10	Nm

•	 Viscositeit:	 500	cPs

•	 Kleur:	 Bruin

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,20	mm

hp42
hogedruk 

afdichtingsmiddel

riTe-LoK™ gm74
Universele	vloeibare	pakking

•	 Vervangt	voorgestanste	
pakkingen van iedere vorm 
of grootte

•	 Krimpt	en	verslapt	niet	

•	 Thixotropische	formulering

•	 Vult	krassen	en	groeven

•	 Viscositeit:	 80000	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,35	mm

•	 Kleur:	 Oranje gm74
vloeibare pakking

riTe-LoK™ac64
Activator voor gebruik met 
anaërobe lijmen

•	 Versnelt	de	uitharding	van	
anaërobe lijmen, zelfs op 
inactieve substraten, zoals 
roestvast staal

•	 Gebruikt	voor	het	uitharden	
van lijmen bij ruime speling 
in de passingsvorm, maakt 
uitharden bij lagere tempe
raturen	mogelijk	(<10ºC)

ac64 
anaërobe activator

riTe-LoK™ ep20
Tweecomponenten	kneedbare	
epoxy	voor	duurzame	
reparaties

•	 Eenvoudig	te	gebruiken	
-	gewoon	de	gewenste	
hoeveelheid afsnijden, 
mengen en opbrengen 

•	 Kneedbaar	als	klei,	wordt	
hard als staal

•	 Kan	na	het	uitharden	getapt,	
geboord, geschuurd en 
geverfd	worden

•	 Gemengde	kleur:	 Grijze	klei

•	 Hardheid:	 75	Shore	D

•	 Tijd	tot	handvast:	 20	minuten ep20 
Kneedbare epoxy

riTe-LoK™ ac70
Geformuleerd voor het reinigen 
van onderdelen voor het 
verlijmen

•	 Reinigend	en	ontvettend	
oplosmiddel 

•	 Verbetert	het	
hechtingsoppervlak ac70 

safety clean
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riTe-LoK™ ec1500
Universele	lijm	met	hoge	
viscositeit  ideaal voor 
het vullen van gaten of 
poreuze oppervlakken of bij 
verbindingen	waar	vullend	
vermogen nodig is

•	 Hoge	sterkte

•	 Gemakkelijk	te	verwerken

•	 Uitstekend	vullend	
vermogen

•	 Hechtingssterkte	 
na	uitharding:	 20	N/mm²

•	 Viscositeit:	 1500	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,20	mm ec1500

universeel

riTe-LoK™ pr100
Ontwikkeld	voor	het	
hoogwaardig	verlijmen	van	
kunststof en rubber

•	 Hoge	sterkte	

•	 Gemiddelde	viscositeit	

•	 Uitstekend	voor	EPDM

•	 Snelle	uitharding

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 20	N/mm²

•	 Viscositeit:	 100	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,15	mm pr100

Kunststof & rubber

riTe-LoK™ mc40
Multifunctioneel	gemodificeerd	
cyanoacrylaat op ethylbasis, 
speciaal geformuleerd voor het 
verlijmen van metalen

•	 Ultieme	prestaties	op	
metalen 

•	 Zeer	snelle	uitharding	

•	 Lage/gemiddelde	viscositeit

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 20	N/mm²

•	 Viscositeit:	 40	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,10	mm mc40

metaal verlijmen

riTe-LoK™ rT3500B
Met	rubber	versterkt	
cyanoacrylaat met verbeterde 
slagvastheid

•	 Uitstekend	bestand	tegen	
schok en trilbelasting

•	 Hoge	viscositeit

•	 Uitstekende	trek-	en	
afschuifsterkte

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 20	N/mm²

•	 Viscositeit:	 5000- 
	 10000	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,20	mm

rT3500B
met rubber versterkt

riTe-LoK™ Lo100
Voor	toepassing	waar	een	
heldere hechtingslijn of het 
gebruikersgemak essentieel is

•	 Geen	"waasvorming"	
(wit	uitslaan)

•	 Geurarme	formulering

•	 Gemiddelde	viscositeit

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 9-20	N/mm²

•	 Viscositeit:	 100	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,15	mm

Lo100
geurarm/ 

geen waasvorming

riTe-LoK™ hT100
Hoge sterkte, universele 
verlijming,	vooral	wanneer	
de delen aan verhoogde 
temperaturen	kunnen	worden	
blootgesteld

•	 Langdurig	bestand	tegen	
temperaturen	tot	105°C

•	 Bestand	tegen	wisselende	
thermische belasting en 
piektemperaturen	tot	125°C

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 21	N/mm²

•	 Viscositeit:	 100	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,15	mm hT100

hoge temperatuur

riTe-LoK™ si100
Hoge uithardingssnelheid, 
zelfs op poreuze en moeilijk te 
verlijmen substraten

•	 Verlijmt	hout	en	poreuze	of	
zure oppervlakken, zoals 
hout, leer en karton

•	 Hardt	uit	in	omgevingen	met	
een lage vochtigheid

•	 Hardt	helder	uit

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 21	N/mm²

•	 Viscositeit:	 100	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,15	mm

si100
ongevoelig voor het 

type oppervlak

riTe-LoK™ sigeL
Niet-druipende	gel,	ideaal	voor	
maximale	opvulling	van	gaten

•	 Druipt	niet

•	 Geschikt	voor	bovenhandse	
toepassingen en verticale 
oppervlakken

•	 Uitstekend	geschikt	voor	
poreuze oppervlakken

•	 Na	assemblage,	nog	tijdelijk	
te herpositioneren

•	 Hechtingssterkte 
na	uitharding	 21	N/mm²

•	 Viscositeit:	 50,000-	
	 90,000	cPs	

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,50	mm

sigeL
ongevoelig voor het 

type oppervlak

riTe-LoK™ XF100
Supersnelle	uitharding	zelfs	
op poreuze en moeilijk te 
verlijmen substraten

•	 Verlijmt	hout	en	poreuze	
zure oppervlakken, zoals 
hout, leer en karton

•	 Hardt	uit	in	omgevingen	met	
een lage vochtigheid

•	 Helder	na	uitharding

•	 Hechtingssterkte 
na uitharding 15-25	N/mm²

•	 Viscositeit:	 110	cPs

•	 Max.	vullend	 
vermogen:	 0,15	mm XF100

extra snel

riTe-LoK™ ac11
Activator voor cyanoacrylaat 
lijmen

•	 Versnelt	de	uitharding	
van cyanoacrylaten 
(<5	seconden)

•	 Veilig	voor	gebruik	op	de	
meeste kunststoffen 

•	 Kan	gebruikt	worden	
voor het uitharden van 
cyanoacrylaat lijmen buiten 
het verbindingsoppervlak

ac11
cyanoacrylaat 

activator

riTe-LoK™ ac77
Oppervlakteprimer	voor	
cyanoacrylaat lijmen

•	 Past	de	oppervlakte-energie	
van moeilijk te verlijmen 
kunststoffen aan

•	 Maakt	het	verlijmen	van	
popypropyleen, polyethyleen 
en siliconenrubber mogelijk

ac77 
cyanoacrylaat primer
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dit is slechts een kleine greep uit ons productassortiment. voor meer informatie over ons 
uitgebreide assortiment kunt u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur.

3m nederland 
afd. industriële Tapes en Lijmen
Industrieweg	24
2382	NW	Zoeterwoude
Tel:	(071)	5	450	187
Fax:	(071)	5	450	376
E-mail:	3Mbonding.nl@mmm.com
www.3m.nl/rite-lok

Belangrijke kennisgeving:
De	informatie	in	deze	brochure	is	gebaseerd	op	tests	en	gegevens	die	volgens	3M	betrouwbaar	zijn,	echter	de	nauwkeurigheid	of	volledigheid	van	dergelijke	uitspraken	in	informatie	
wordt	niet	gegarandeerd.	Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	gebruiker	om	te	bepalen	of	een	specifieke	3M	RITE-LOK	geschikt	is	voor	de	beoogde	doeleinden	en	voor	de	
toepassingsmethode	van	de	gebruiker.Op	alle	aansprakelijkheidskwesties	met	betrekking	tot	3M	RITE-LOK	zijn	onze	verkoopvoorwaarden	van	toepassing,	indien	toepasselijk	naar	
geldend	recht.

Productoverzicht
Betrouwbaar

Snel, Sterk, 


