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MEGA-FIX 

 

 

Použití 

 univerzální použití 

 montážní lepidlo pro lepení betonu, 
kamene, keramických dlaždic, smaltu, 
dřeva, sádry, zrcadel, polykarbonátu, 
polystyrenu, polyuretanu, PVC, nerezu, 
barevných kovů, plastů a dalších mater. 

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

 lepení na vodorovných i svislých      
       plochách, materiálů vystavených vibracím 

 vodotěsné spoje v interiéru i exteriéru 

 

Výhody 

 okamžitě a snadno použitelný, bez 
zápachu 

 nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty 

 vysoká konečná přídržnost – až 22 kg/cm2  vysoká počáteční přídržnost  
i na matně vlhkých podkladech,  
až 500 kg/m2 

 rychle vytvrzuje, trvale elastický spoj  po vytvrzení lze přetírat disperzními 
barvami 

 vysoká odolnost vůči chemikáliím  
a povětrnostním vlivům  

 neobsahuje izokyanáty, ftaláty, 
silikon, vinylchloridy ani ředidla, 
vytvrzuje vzdušnou vlhkostí 

 

Pracovní postup 
Styčné plochy očistěte od mechanických, nepevných nečistot, od tuků a tmelů. Nanášejte jedno-
stranně při teplotách od + 5°C do + 40°C. Otevřená doba 10 min. Spárovat lze po 6 hod. Lepené 
plochy k sobě přiložte a silně přitlačte. Před vytvrzením (2-3 mm/24 hodin při 23°C) nezatěžujte 
lepený spoj vnějšími silami. 
 

Technické údaje  

 Složení   MS polymer 

 Konzistence  tixotropní pasta 

 Barva bílá 

 Zavadnutí povrchu 15 minut 

 Úplné vytvrdnutí 3 mm/den 

 Aplikační teplota +5 až + 40 °C 

 Teplota podkladu +5 až +50 °C 

 Teplotní odolnost -40 až +100 °C, krátkodobě +120 °C 

 Tvrdost (Shore A) 60 ° 

 Pevnost ve smyku 3,2 N/mm2 

 Tažnost (do přetrhnutí) 290 %  

MEGA-FIX je vysokopevnostní lepidlo špičkové kvality na bázi MS polymeru. Určené pro lepení 
materiálů o vysoké hmotnosti bez fixace - použití svěrek, podpěr apod. 
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Upozornění 
Není vhodné pro lepení PE, PP, teflonu a živičných podkladů. 
 

Čištění 
Nářadí ještě před vytvrzením očistit technickým benzínem. 
 

Skladování 
Záruční doba je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních nenačatých 
obalech. Skladovací teplota +5°až +25 °C. Výrobek nesmí zmrznout. 
 

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění 
Bezpečnostní pokyny: EUH208 Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Může vyvolat 

alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 

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. 
 

Bezpečné zneškodnění: 

Zbytky výrobku odevzdejte do stavebního odpadu a obal předejte k recyklaci. 

 

Přepravní pokyny – Není zbožím nebezpečným pro přepravu. 

 
 

Balení 
plastové kartuše 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení  
 
METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                     info@metrum.cz
  

obj. číslo: 2710261 MEGA-FIX 290 ml; 12 ks v kartonu 
 


