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      Všechny produkty Ergo ® jsou opatřeny celosvětově 
patentovaným uzávěrem, který zamezuje náhodnému 
otevření během manipulace nebo transportu. Uživateli 
dává záruku, že jím zakoupený produkt nebyl dosud 
otevřen, zamezuje znečištění lepidla pevnými částicemi 
a současně při zavření produktu čistí dávkovací špičku 
uzávěru, kde tak nedochází k zatvrdnutí lepidla nebo ke 
kontaminaci vzdušnou vlhkostí.    

PATENTOVANÝ UZÁVER  
A BEZPECNOST
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Lepidla a těsnící materiály Ergo ®, ozna-
čená tímto štítkem udržitelnosti, nejsou 
zdraví nebezpečná. Zaručují tu nejvyšší 
kvalitu, výkonnost a udržitelnost ve všech
fázích svého životního cyklu.



 Všestranná akrylátová konstrukční 
lepidla jsou určena k lepení různých 
materiálů, např. kovů, keramiky, skla, 
feritů, slinutých kovů, hliníku, tvrdých 
plastů anebo jejich vzájemných 
kombinací. Tato dvousložková lepidla 
patří k No-Mix systémům, kdy se  lepi- 
dlo a aktivátor nanáší odděleně. 
Poskytují tak dostatek času k mani-
pulaci i nanesení. Proces vytvrzování 
začíná až v okamžiku spojení lepených 
částí. Spoje se vyznačují krátkou 
dobou fixace, vysokou pevností  
v tahu, smyku a odlupu. Jsou odolné 
rázům, zátěži a teplotním extrémům  
i opakovaným změnám teploty.

AKRYLÁTOVÁ NO-MIX LEPIDLA

Před aplikací doporučujeme použít k 
očištění povrchu buď čistič Ergo ® 9195 
určený pro sklo a plasty, nebo Ergo ® 
9190 určený pro kovy.





METAKRYLÁTOVÁ  KONSTRUKCNÍ 
LEPIDLA

  Dvousložková metakrylátová kon-
strukční lepidla jsou dodávána v 
praktických dvojkartuších. K aplikaci 
lze použít ruční nebo pneumatické 
aplikační pistole. Vyznačují se dobrou 
odolností proti rázům, vlhkosti, 
rozpouštědlům a stárnutí. Vytvrzují 
rychle při pokojových teplotách. Jsou 
vhodná i k vyplňování velkých spár.
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EPOXIDOVÁ KONSTRUKCNÍ 
LEPIDLA

   Tento typ lepidel je vhodný pro vše- 
chny aplikace, kde je potřeba 
vysoká pevnost a odolnost lepeného 
spoje. Nejsou aromatická a při apli-  
kaci nevznikají nebezpečné výpary, 
které ohrožují zdraví.
Tyto lepidla používáme při lepení   
kovových konstrukcí,  a to  hlavně  
z hliníku a nerezové oceli. Epoxidy se 
vyznačují vysokou pevností, teplotní 
odolností a dlouhodobou stabilitou. 
Jsou vhodná pro automobilový nebo 
letecký průmysl. 
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RTV  SILIKONY

     Jednosložkové RTV silikonové tmely 
fungují na bázi oximového neutrálního 
vytvrzení. Nezapáchají a neuvolňují 
kyselinu octovou, což vylučuje 
korozi nebo degeneraci plastových 
a kovových materiálů. Vyznačují se 
velkou pevností, pružností, odolností
vůči  vlhkosti, plísním  a  střídavě níz-
kým a vysokým teplotám. 
Díky vynikající adhezi lepí a těsní ocel, 
hliník, zinek a jejich slitiny, polární 
plasty (např. ABS, PA6, PC, PMMA, 
PS, PVC, PU pěnu), reaktoplasty 

vyztužené skleněnými vlákny, sklo, 
křemen, většinu elastomerů, dřevo, 
keramiku, kámen a beton. Pro čištění 
kovových povrchů před lepením, je 
doporučeno použít buď čistič Ergo ® 
9190, pro sklo a plasty, nebo Ergo ® 
9195 určený pro kovy.





MS - POLYMERY

   MS - polymery Ergo ® neobsahují 
žádná rozpouštědla, izokyanáty nebo 
silikony. Vykazují vysokou elasticitu 
a jsou dobře přetíratelné barvami.
Jsou odolné vůči povětrnostním vli-
vům, změnám teplot (většina z nich 
odolá zapékacímu cyklu barev, tj. 
teplotě až 200 °C po dobu 20 minut)  
a  plísním. Jsou barevně stálé i v 
případě vystavení UV záření. 
MS - polymery Ergo ®  jsou dobře 
přilnavé k širokému spektru materiálů.





ANAEROBNÍ LEPIDLA

              Zajišťovače šroubů
  Zajišťovače šroubů jsou určeny pro 
zajišťování a těsnění závitových spojů. 
Nízkopevnostní a středněpevnostní 
lepidla umožnují demontáž za 
použití běžného ručního nářadí, 
vysokopevnostní  lepidlo jsou určeny 
k trvalému zajištění. Produkty se 
nanášejí v kapalném stavu a vytvrzují 
bez přístupu vzduchu ve spáře, kterou 
zcela vyplňují. Zabraňují tak uvolnění 
a prosakování spoje, které způsobují 
rázy a vibrace. 

         Anaerobní plošná těsnění
  Jsou určená pro těsnění přírub a tu-
hých kovových dílu. Těsnění vyplňuje 

všechny nerovnosti a opakované 
dotahování není potřebné. Vytvrzují 
rychle bez přístupu vzduchu ve spáře 
mezi dvěma kovovými povrchy. Vhodné 
pro ruční dávkování.

         Anaerobní těsnění a tmely
 Anaerobní těsnění a tmely pro 
trubkové závity jsou dodávány v širo-
kém rozsahu viskozity a pevnosti pro 
jemné i hrubé závity. Zabraňují korozi 
a zadírání ocelových součástek.Produ-
kty vytvrzují ve spáře mezi lepenými 
kovovými povrchy bez přístupu vzduchu 
a zabraňují uvolnění či prosakování 
spojů. Vytvrzené spoje 



jsou odolné  vůči vibracím, většině 
průmyslových plynů a kapalin.

     Anaerobní upevňovače spojů
 Jsou určeny zejména pro spojování 
lícovaných válcových součástí. Vzhle-
dem ke schopnosti vyplňovat spáry 
snižují nároky na jakost obrobení 
dosedacích ploch. Produkty vytvrzují 
bez přístupu vzduchu ve spáře mezi 
lepenými kovovými povrchy a zabra-
ňují prosakování či uvolnění spoje 
vlivem vibrací a rázu. Výhoda balení  v 
typu harmoniky umožňuje lepší držení 
a manipulaci s lahvičkou při lepení.



ANAEROBNÍ LEPIDLA





KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

  Kyanoakrylátová vteřinová lepidla 
Ergo ® se vyznačují vysokou 
rychlostí vytvrzování za pokojové 
teploty a schopností spojit širokou 
škálu materiálů. K vytvrzování 
dochází vulkanizací vlivem vzdušné 
a povrchové vlhkosti. Nově, díky 
dávkovacímu peru, získáte lepší 
kontrolu nad dávkováním množství  
a při manipulaci s lepidlem.  





O SPOLECNOSTI
 Naše společnost 5M s.r.o. podniká 
v oboru kompozitů a sendvičů, což 
jsou materiály a komponenty pro  
pokrokové a inovativní výrobky nebo  
aplikace. 

Každý rok přicházíme na trh 
minimálně se dvěma novými výrobky 
či podstatnými inovacemi. Většina 
našich výrobků pochází z vlastního  
vývoje, případně ze spolupráce s 
univerzitami nebo výzkumnými ústavy.

Díky odborné úrovni a znalosti  
českého trhu s námi v roce 2010 za- 
čala spolupracovat švýcarská firma 
Kisling AG, která se již více než 
50 let věnuje výzkumu a výrobě 
průmyslových lepidel. Kisling AG vyváží 
své výrobky Ergo ® do celého světa 
a 5M  s.r.o.  ji obchodně zastupuje  
v ČR a na Slovensku.
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NAŠE VÝROBKY
Sendvičové panely
Vyrábíme sendvičové panely  
s voštinovým jádrem ve formě 
plochých nebo tvarovaných dílů, 
a to dle požadavků zákazníka co 
se týká rozměrů, velikosti buňky 
voštiny nebo kvality potahů.  

Puroxit  
Kompozitové sendvičové desky 
PUROXIT® jsou konstrukčním 
prvkem, který umožní projektům 
výrazně snížit váhu při zachování 
mechanických vlastností. Je o 
35% lehčí než překližka o stejné 
tloušťce.

Epoxidové pryskyřice
Vyrábíme epoxidové laminační 
systémy pro široké spektrum 
použití. Náš sortiment pryskyřic 
a tvrdidel LETOXIT® zahrnuje 
tekuté i foliové systémy s rů-
znými vlastnostmi.

Kompozitní profily
Kompozitní profily vyrábí naše 
firma metodou pultruzního 
tažení z pryskyřice a výztuže. 
Mohou být různých tvarů, a to i 
složitých.  

Semipregy
S ohledem na stále rostoucí 
zájem o suchý způsob výroby 
laminátových výrobků jsme 
vyvinuli alternativu prepregu - 
semipreg (tkanina jednostranně 
impregnovaná fóliovou prysky-
řicí LETOXIT® LFX).

Silosyst
Letoxit Silosyst je systém pro 
dodatečné zesilování konstrukcí 
- skládá se z uhlíkové lamely 
impregnované epoxidovou prys-
kyřicí a dvousl. tixotropního 
lepidla Letoxit LH 145. Hlavním 
oborem použití je stavebnictví.




