
Profesionální řešení 

pro Vás

Unifl eg CZ spol. s r.o., sídlo: Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9 Libeň, provozovna: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
tel.: 272 083 251 - 254, fax: 272 083 255, e-mail: unifl eg@unifl eg.cz, www.unifl eg.cz

FLEGMOUNTFIX-15
(FM15)

zajišťuje válcové díly, ložiska, pouzdra, 
objímky apod.

střední viskozita

odolává dynamickým a statickým silám

odolný teplotním vlivům, pracovní rozsah 
od – 50°C do + 200°C

rychlé vytvrzení



VŠECHNY ÚDAJE O PRVNÍ POMOCI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JSOU PODROBNĚ UVEDENY NA BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ A NA ETIKETĚ.
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Profesionální řešení 

pro Vás

A. monomer /tekutý/
Základní monomer   Dimetakrylát 
Vzhled    zeleny
Viskozita kužel/deska   400 – 800 mPa*s
Hustota   1,09 g/cm3

fl uorescenční   ne
Záruka na uskladnění   12 měsíců 
   /při pokojové teplotě/
Vytvrzení   rychlé
ocelový závit, M10, po   15 – 30 min.
mosazný závit M 10, po   < 10 min.
Výplň spáry   0,05 - 0,15 mm
Maximální závit   M 20
Úplné vytvrzení po   12 hod.

B. polymer /pevný/
Moment uvolnění dle DIN 54454 25 – 43 N/mm2

Moment protočení   >Mlb
Pevnost ve střihu dle DIN 54452 # 25 – 44 N/mm2

Teplotní rozsah pro použití  -50 do +200 °C

Charakteristika

Anaerobní lepidlo FLEGMOUNTFIX-15 je určené pro válco-
vé díly jako jsou například kuličková ložiska, pouzdra, objímky, 
kolíky, čepy, hřídele apod. Vysoce pevnostní se střední viskozi-
tou. Vhodné pro dynamicky namáhané spoje u ložisek, hřídelí 
apod.

Použití

FLEGMOUNTFIX-15 slouží k zajištění závitů, hřídelí nebo 
pouzder. Odolává jak dynamickým, tak statickým silám. Výro-
bek dosahuje po vytvrzení při pokojové teplotě hodnoty liso-
vaného spoje bez použití lepidla. Odolává teplotním vlivům, 
určený pro vysoce pevnostní spoje s plnivostí spár od 0,05 – 
0,15 mm. 

Aplikace

FLEGMOUNTFIX-15 naneste přímo na spojovaný nebo le-
pený díl. Po spojení těchto dílů FLEGMOUNTFIX-15 vytvrd-
ne a vytvoří pevné spojení. Doporučuje se aplikovat tekutinu 
na celou plochu lepeného dílu.

Balení  

50, 250 g

Upozornění  

Jen pro profesionální užití.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

pH: cca 6,2

Bod vzplanutí: >100 °C, metoda DIN 51758

Bod vznícení: >300 °C

Tenze par: 1,5 hPa, při 25 °C, metoda DIN 51616

Hustota: 1,08 g/cm3, při 25 °C,  
metoda DIN 51767

Rozpustnost ve vodě: nemísitelný

Viskozita: 3000 mPa.s, při 23 °C

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): 0,5 - 1 kg/kg

Obsah celkového 
org. uhlíku (TOC): 0,3 – 0,6 kg/kg

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  kapalné
Barva:  různé
Zápach (vůně): charakteristický po akrylátech   


