
52   |   MONTAGEM DA LOKRING

MONTAGEM LOKRING® TIPO 50

01. REBARBADOR DE TUBO    02. DISCO ABRASIVO    03. INSERTOS ESTABIILIZAÇÃO   04. MARCADOR    05. LOKPREP    06. JUNTA    07. LOKRINGS    08. FERRAMENTA MANUAL DE MONTAGEM
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O Limpe a extremidade do tubo esfre- 
gando-a em movimentos rotativos 
usando a lixa abrasiva (02).

Determine a espessura da parede do tubo S e o diâmetro externo 
do tubo Ø com base na codificação de tubo ou usando um 
paquímetro.

S

Ø = Diâmetro externo do tubo  S = Espessura da parede do tubo01. 02.
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O Elimine as bordas ásperas de toda a volta da 
extremidade do tubo usando um rebarbador de tubo 
(01). Use diferentes ferramentas de rebarbação 
para diferentes materiais.

2 Antes de aplicar o LOKPREP (05), empurre a junta (06) de conexão no tubo até que 
possa sentir o ponto de parada interno. Marque (04) a profundidade do inserto correta 
no tubo. 

Empurre a junta de conexão (06) no tubo até atingir o ponto de parada interno .

Coloque os mordentes na ferramenta de montagem (08) atrás do LOKRING (07) e monte a junta do ponto de parada (06). Pressione a união do tubo.  Não altere a profundidade de inserção 
do tubo ou da junta (06). Pressione a união do tubo até sentir que o LOKRING (07) esteja alinhado ao ponto de parada interna da junta (06). Aguarde o tempo de cura do LOKPREP (05) antes 
de aplicar as forças na conexão.

Verifique a profundidade de 
inserção/ montagem correta 
com base da marcação da 
posição
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Insira um inserto de estabilização (03) apropriado para o material, para o diâmetro externo do 
tubo Ø e para a espessura da parede do tubo S. Os insertos de estabilização (03) podem não ser 
necessários em caso de utilização com fluidos refrigerantes com uma pressão de operação inferi-
or a 25 bar (por exemplo, sistemas de ar condicionado de veículos R134a ou balcões frigoríficos).

Escolha o LOKPREP (05) correto para o material do tubo e a temperatura ambiente.
Aplique o LOKPREP (05) na volta inteira da área de vedação da extremidade do tubo.
Aguarde o tempo de cura correto do LOKPREP (05).


