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MEGA-FIX

Charakteristika

Příklady použití

Pracovní postup

Balení

Technická data

 MS polymer 

tixotropní pasta 

15 minut 

3 mm/den 

+5 °C až +40 °C 

+5 °C až +60 °C 

-40 °C až +100 °C 

58 ° 

2,18 MPa 

335 % (do přetrhnutí) 

Skladovatelnost: záruční doba je 12 měsíců od data výroby 

uvedeného na obalu při skladování v původních neotevřených 

obalech. Skladovací teplota +5°až +25 °C. 

Výrobek nesmí zmrznout. 

Báze

Konzistence

Zavadnutí povrchu

Úplné vytvrdnutí

Aplikační teplota

Teplota podkladu

Teplotní odolnost

Tvrdost (Shore A)

Pevnost v tahu

Tažnost

Skladovatelnost

ź odolává sladké i slané vodě, záření UV, chloru 
ź neobsahuje izokyanáty, ftaláty, silikon, vinylchloridy ani ředidla, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí 

 MEGA-FIX je vysokopevnostní lepidlo špičkové kvality na bázi MS polymeru. Určené pro lepení materiálů o vysoké hmotnosti bez fixace - 
použití svěrek, podpěr apod. 

ź rychle vytvrzuje, stále elastický spoj 

 

ź vysoká přídržnost i na matně vlhkých podkladech, až 22 kg/cm2 

ź po vytvrzení přetíratelný disperzními barvami 

ź bez zápachu 

ź okamžitě a snadno použitelný 

ź montážní lepidlo pro lepení betonu, kamene, dřeva, sádry, polykarbonátu, polystyrenu, polyuretanu, PVC, barevných kovů, nerezu a 
dalších materiálů a plastů 

ź lepení na vodorovných i svislých plochách, plochách vystavených vibracím, v interiéru i exteriéru 

ź univerzální použití 

ź konstrukční lepení ve stavebním i strojírenském průmyslu kov na kov (automobily, karavany, vagóny); kromě pozemních a 
inženýrských staveb 

Upozornění:

Styčné plochy očistěte od mechanických, nepevných nečistot, od tuků a tmelů. Podklad musí být pevný, bez stojaté vody (může být 
matně vlhký). Nasaďte na kartuši aplikační špičku, seřízněte ji na požadovanou šířku a nanášejte přiměřené množství ve tvaru housenky 
na jeden z povrchů. Nanesené lepidlo je možné mírně rozetřít špachtlí. Lepené plochy do 10 minut přiložte a přitlačte s mírným 
posunutím. 

 Není vhodné pro lepení PE, PP, teflonu a živičných podkladů. 

Bezpečnost:  Dodržujte základní hygienická pravidla pro práci s chemikáliemi a lepidly. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Bezpečné zneškodnění:  Malá množství nechat ztvrdnout a odložit společně s domácím, komunálním odpadem. Velká množství a obal 
znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání bezpečnostní list.
Označení:  není klasifikováno

První pomoc:  Při náhodném požití vypláchnout ústa, dát vypít asi půl litru vody a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí opatrně 
setřít buničinou a rychle vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omýt vodou a mýdlem.

Čištění:  Nářadí ještě před vytvrzením očistit technickým benzínem.

KÓD OBSAH OBAL KUSŮ NA PALETĚ KUSŮ V KARTONU

112 290 ml kartuše 1248 12
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