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HTL G-ECON

Dvousložkové konstrukční lepidlo primárně určeno pro lepení kovů: 
nerezavějící oceli, hliník a konstrukční oceli. HTL G-ECON nabízí velmi 
příjemné zpracovatelské podmínky, nadprůměrné pevnosti lepených 
substrátů, výbornou odolností vůči rázům a mechanické zátěži. 
Velkou předností je pak velmi nízká termická reakce, malá lepící spára 
a minimální zápachovost.

HTL G-EPM 05

HTL G-EPM 05 „tekutý kov“ je dvousložkové, pastózní epoxidové lepidlo 
plněné kovem, které má široké spektrum použití v oblasti výroby, montáže 
a oprav. HTL G-EPM 05 nabízí využití pro široké spektrum aplikací jako: 
opravy, vyplňování prasklin, porezity odlitků, chybně vyvrtaných otvorů.

HTL G-EP 05 / HTL G-EP 30
Dvousložková konstrukční epoxidová lepidla, která mají široké spektrum 
využití v oblasti výroby, montáže a oprav. Zajišťuji spojení rozdílných 
materiálů a vyznačují se vysokou pevností v tahu, vysokou rázovou 
pevností stejně jako vynikající rezistencí vůči změnám a odlupování. 
HTL G-EP 05 a G-EP 30 jsou vhodná pro lepení náročných spojů a tudíž 
se stávají ideálními výrobky pro rozličná použití. Typické materiálové 
použití např. pro lepení kovů, plastů, skla, dřeva a keramiky.

EPOXIDOVÁ KONSTRUKČNÍ LEPIDLA
–40˚C / + 120˚C

Označení G-ECON
Barva šedá
Čas zpracování 4–6 min.
Manipulační pevnost 15–30 min.
Konečné vytvrzení 24 hod.
Pevnost ve střihu DIN 53283 cca 16 N/mm2

Tvrdost Shore (D) 60±10
Velikosti obalů 25 g, 50 g, 400 g

Označení G-EPM 05
Barva šedá (kovová)
Čas zpracování 5 min.
Konečné vytvrzení 24 hod.
Maximální sprára 2–3 mm
Tvrdost Shore (D) 60±10
Velikosti obalů 25 g, 50 g, 400 g

Označení G-EP 05 G-EP 30
Barva nažloutlá nažloutlá
Čas zpracování 4–6 min. 30–35 min.
Manipulační pevnost 20–30 min. 4–6 hod.
Konečné vytvrzení 24 hod. 24 hod.
Pevnost ve střihu > 10 N/mm2 > 8 N/mm2

Tvrdost Shore (D) 60 75
Velikosti obalů 25 g, 50 g, 400 g 25 g, 50 g, 400 g
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HTL G-EPS / HTL G-EPA
HTL ručně hnětací epoxidové tmely jsou výrobky s velmi snadnou 
zpracovatelností. Naleznou své využití u trvalých oprav, údržbě, 
konstrukci a montáži. HTL G-EPS a G-EPA jsou vhodné nejen pro 
scelování, opravy a těsnění, ale i pro upevnění, spojování a lepení 
laminátu, kovu, dřeva, betonu, skla a keramiky. Nabízí výbornou 
chemickou odolnost a umožňuje dokončovací procesy, jako je broušení, 
vrtání a nebo přelakování.

HTL G-MP 05 / HTL G-MP 30
Dvousložková konstrukční lepidla umožňující vytvářet trvalé lepené 
spoje, které jsou velmi pevné, strukturální, odolné vůči rázům a zároveň 
pružné. HTL G-MP 05 a G-MP 30 jsou průmyslová lepidla, která se 
používají k lepení kovů, plastů a kompozitních materiálů. Vzhledem ke 
své vysoké kvalitě jsou speciálně vhodná pro řadu náročných aplikací 
v různých průmyslových odvětvích a to jak v oblasti sériové výroby, tak 
údržby. Při lepení hliníku a nerezové oceli není nutné používat primer. 
Nadprůměrná pružnost těchto lepidel umožňuje strukturálně lepit 
i materiály s rozdílným koeficientem tepelné roztažnosti.

EPOXIDOVÉ HNĚTACÍ TMELY
–50˚C / +180 ˚C (krátkodobě +300 ˚C)

MMA KONSTRUKČNÍ LEPIDLA
–50˚C / +150 ˚C

Označení G-EPS G-EPA
Čas zpracování 3–4 min. 3–4 min.
Čas fixace 8–10 min. 8–10 min.
Konečné vytvrzení 24 hod. 24 hod.
Pevnost ve střihu DIN 53283 4,5 N/mm2 4,5 N/mm2

Maximální sprára 15 mm 15 mm
Tvrdost Shore (D) 87 87
Velikosti obalů 56 g, 116 g 56 g, 116 g

Označení G-MP 05 G-MP 30
Barva černá černá
Čas zpracování 4–6 min. 10–15 min.
Manipulační pevnost 15–30 min. 25–45 min.
Konečné vytvrzení 24 hod. 24 hod.
Pevnost v tahu PSI ASTM D38 3.200–3.500 3.200–3.500
Elasticita až 140 % až 140 %
Tvrdost Shore (D) 74 74
Velikosti obalů 50 g, 490 g 50 g, 490 g
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Společnost G-FIX s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Kompletní spektrum průmyslových
lepidel naleznete na www.gfix.cz

HTL G-2EMPG

Profesionální dvousložkový lepící, těsnící a elastický tmel na bázi 
MS-HYBRID, který se vytvrzuje bez potřeby vzdušné vlhkosti řízenou 
reakcí. Své uplatnění nalezne od lepení širokého spektra materiálů 
až po utěsňování trhlin, překryvů a spár – při průmyslovém a ručním 
zpracování, stavbě automobilů, karosérií, v lodním průmyslu, 
vzduchotechnice, výrobě klimatizací elektrotechnice, v kovovýrobě, 
při zpracování plechů a plastů, ve stavebnictví. Dále v elastickém 
lepení lišt, profilů, plechů, k utěsňování švů, překryvů, spár a trhlin. 
Výrobek je vhodný jak pro vnitřní, tak venkovní zpracování.

HTL G-PU60S / HTL G-PU300S
Rychlereagující dvousložková polyuretanová lepidla, které naleznou 
své uplatnění u lepení a oprav širokého spektra substrátů. Vyznačuje se 
velmi vysokou pevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, 
odolností vůči mnoha médiím, jsou přelakovatelná a neobsahují 
rozpouštědla. Během doby zpracování je možné materiál modelovat. 
Po vytvrzení je možné ho třískově obrábět a lakovat.

PU LEPIDLA
–40˚C / + 120˚C

MS HYBRID 2-K
–40˚C / + 90˚C

Označení G-2MPG
Barva šedá
Čas zpracování 10 min.
Konečná pevnost 1 hod.
Konečné vytvrzení 24 hod.
Elasticita 350 %
Tvrdost Shore (D) 40
Velikosti obalů 25 g, 50 g, 400 g

Označení G-PU60S G-PU300S
Barva černá černá
Čas zpracování 60 sek. 4–6 min.
Manipulační pevnost 10 min. 30 min.
Konečné vytvrzení 2 hod. 4 hod.
Maximální sprára cca 5 mm cca 5 mm
Tvrdost Shore (D) 70 70
Velikosti obalů 25 g, 50 g, 400 g 25 g, 50 g, 400 g
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