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FLEGMOUNTFIX-58
(FM58)

anaerobní těsnící tmel

neobsahuje silikony

pracuje v teplotním rozsahu od -50°C do +150°C

zabraňuje uvolnění a prosakování spoje
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Charakteristika

FLEGMOUNTFIX 58 je anaerobní, vysoce pevnostní tmel, 
monomerové báze. Nahrazuje pevná těsnění. je určen pro 
zajištění a utěsnění kovových přírub a ploch na převodo-
vých skříních, přírub skříní motorů a plochých těsnění spo-
jovaných dílů.  Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve 
spáře maximálně 0,10 – 0,50 mm mezi lepenými kovovými 
povrchy. Zabraňuje uvolnění či prosakování spoje. tixo-
tropní vlastnosti výrobku znemožňují jeho stékání z místa 
aplikace.

Použití

FLEGMOUNTFIX 58 -  jednosložkový, vysoce pevnostní 
tmel červené barvy, který se používá především tam, kde 
je požadováno nesilikonové těsnění motorových a převo-
dových skříní, přírub strojů a strojních technologií. Produkt 
vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi dvěma kovo-
vými díly. Zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je 
způsobeno vibracemi a rázy. 
Vyčistěte obě strany těsněných ploch pomocí výrobku 
Flegsolvent a nechte oschnout. touto činností,
dosáhnete vyšší jistoty kvalitního výsledku těsnění lepené-
ho spoje.
Naneste tmel na jednu z lepených ploch v potřebném 
množství. doporučujeme aplikovat tmel na celou plochu 
lepeného dílu. s použitím běžné praxe sesaďte a utáhněte 
šrouby tak, aby bylo dosaženo správného dotažení. Koneč-
né vytvrzení je maximálně 24 hod. demontáž lze provést 
snadno, za pomoci běžných nástrojů.

Obecné informace

Monomerová báze:        dimethacrylate
barva/vzhled:  červený
Viskozita při 20°C v mPa*s: 30000- 50000tx    
hustota při 20°C v g/cm3: 1,13
Fluorescentní
skladovatelnost při 20°C v neotevřeném obalu 12 měsíců

Čas vytvrzení na...

ocelovém závitu M10, po: minut 80-160
mosazném závitu M10, po minut <30
maximální spára vyplnění: mm 0,10 - 0,50
konečné vytvrzení po: 24 hodin

Balení

Kartuše 300ml

Upozornění  

jen pro profesionální užití.


