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    Technický list           

FIXLOCK 
Charakteristika 

Fix Lock lepidlo vhodné pro utěsnění a zajištění závitových 

spojů, které mohou vyžadovat demontáž pomocí 

standardního ručního nářadí. Výrobek je jednosložkový 

anaerobní produkt na akrylátové bázi, tixotropní, se střední 

pevností. Produkt vytvrzuje mezi lepenými  kovovými povrchy 

za nepřítomnosti vzduchu, zabraňuje úniku a uvolňování 

vibracím a otřesům. 

Fyzikální a vytvrzovací vlastnosti 

Složení akrylát 

Barva modrá 

Chemická forma dimethylakrylát ester 

Fluorescence pod UV světlem 

Vytvrzení anaerobní 

Sekundární vytvrzení aktivátor 

Komponenty nemíchají se 

Viskozita tixotropní, střední 

Pevnost střední 

Použití zajišťování závitů 

 

Fix Lock je zvláště vhodný pro kovové povrchy a předměty 

z nerezové oceli, u kterých je vyžadována ruční demontáž.  

 

Doba vytvrzování dle materiálu 

Doba vytvrzování závisí na povrchu použitého materiálu.  

Graf znázorňuje závislost pevnosti spoje na jeho manipulační 

době. Použit ocelový šroub M10 a matice, ve srovnání 

s různými materiály v souladu s ISO 10964. 

 

Doba vytvrzování dle mezery 

Doba vytvrzování závisí na velikosti mezery. Velikost spáry 

závisí na druhu a na kvalitě závitu. Graf znázorňuje závislost 

pevnosti ve smyku na čase. Testováno dle ISO 10123.  

 

Rychlost vytvrzení dle teploty 

Rychlost vytvrzení závisí na okolní teplotě. Graf níže ukazuje 

závislost pevnosti spoje na čase při různých teplotách na 

ocelové šrouby a matice M10. Testováno dle ISO 10964. 

 

 

 

 

Měrná hmotnost (+25 °C) 1,08 

Viskozita (25 °C) 1300 – 3000 cPs 

Bod vzplanutí viz bezpečnostní list 

Doba fixace 10 – 15 min 
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Rychlost vytvrzení dle aktivátoru 

Tam, kde je rychlost vytvrzení nepřijatelně dlouhá, nebo jsou 

přítomny velké spáry, může být aktivátor aplikován na 

povrch. Tím se urychlí vytvrzování. 

Typický výkon tvrzeného materiálu 

Provozní teplota: -54 °C – 150 °C. (Po 24 hodinách při 20 – 

25 °C) na závit M10, ocelová matice i šroub) 

Povolovací moment M10 ocelové šrouby  
a matice ISO 10964 20 Nm 

Točivý moment M10 ocelové šrouby           
a matice ISO 10964 7 Nm 

 

Typická tepelná odolnost 

Pevnost za tepla. Testováno při teplotě. 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost teploty na stárnutí 

Stárnutí při uvedené teplotě testováno při 22 °C. 

 

Obecné informace 

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových 

a / nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se 

používat s chlórem či jinými silně oxidačními materiály. 

Informace o bezpečném zacházení s tímto produktem 

najdete v Bezpečnostním listě (BL). Tam kde se používají 

mycí systémy pro čištění povrchů před lepením, je důležité 

zkontrolovat kompatibilitu mycího roztoku a produktu. V 

některých případech mohou mít tyto roztoky vliv na 

vytvrzování a vlastnosti lepidla. Tento produkt se 

nedoporučuje pro použití na určité druhy plastů. 

Návod k použití 

1. Pro optimální výkon musí být povrchy čisté a bez mastnoty. 

2. Pokud je materiál neaktivní kov, použijte aktivátor. 

3. Aplikujte několik kapek na šroub či matici. 

4. Smontujte a utáhněte dle potřeby. 

5. Před použitím produkt důkladně protřepejte. 

 

Demontáž 

1. Odstraňte běžným ručním nářadím. 

2. V případech, kdy ruční nářadí nefunguje, použijte místní 

ohřev na matici nebo šroub, povolí za horka. 
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Čištění 

1. Chcete-li odstranit vytvrzený produkt, použijte kombinaci 

rozpouštědla a broušení s použitím například drátěného 

kartáče. 

Opatření 

1. Používejte při dostatečné ventilaci. Vyhněte se kontaktu s 

kůží a očima. 

2. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, opláchněte teplou vodou 

nebo postupně rozpusťte vhodným, vazby rušícím, činidlem. 

3. Nepokoušejte se odstranit násilně. 

4. Pokud se lepidlo dostane do očí, mějte oči otevřené a 

důkladně opláchněte. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

5. Udržujte mimo dosah dětí. 

Skladování 

Uchovávejte lepidlo na chladném a suchém místě. Optimální 

podmínky skladování 8 °C – 21 °C, pokud není označeno 

jinak. Z důvodu zabránění kontaminace nepoužitý materiál 

nevracejte do původního obalu. Pro konkrétní informace o 

životnost produktu se obraťte na METRUM s.r.o.. 

Upozornění 

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro 

informační účely a jsou považovány za spolehlivé. Nicméně, 

Cartell Chemical Co., Ltd a METRUM s.r.o. nepřebírá 

zodpovědnost za veškeré výsledky získané osobami, nad 

jejichž postupy Cartell Chemical Co., Ltd a METRUM s.r.o. 

nemá kontrolu. Je odpovědností uživatele stanovit vhodnost 

výrobku nebo jakýchkoliv výrobních metod uvedených v 

tomto dokumentu pro určitý účel, a přijmout taková opatření, 

která mohou být vhodná pro ochranu majetku a osob proti 

případnému nebezpečí, při použití jakéhokoliv Cartell 

Chemical Co., Ltd produktu. Cartell Chemical Co., Ltd a 

METRUM s.r.o. výslovně odmítá veškeré záruky, výslovné 

nebo implicitní, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro 

konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo používání Cartell 

Chemical Co., Ltd produktu. Cartell Chemical Co., Ltd a 

METRUM s.r.o. dále odmítá jakoukoli zodpovědnost za 

následné nebo přírůstkové škody jakéhokoli druhu, včetně 

ušlého zisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


