
Vybraný súbor tmelov, ktorý umožňuje riešenie prakticky každej bežnej situácie. Obsahuje typy U16, 
S111, V111, N111, V115, ZV115 a ANAKIT AKTIVÁTOR.  

VLASTNOSTI A POUŽITIE 
Produkty ANAKIT® vytvrdzujú za katalytického pôsobenia ió-
nov železa a neprístupu vzduchu medzi spájanými materiál-
mi. Pre aplikácie na pasívnych materiáloch ako je hliník a jeho 
zliatiny, nerezová oceľ, chróm, nikel, zinok, umelé hmoty, ke-
ramika alebo špeciálne povrchovo upravené materiály (napr. 
čiernením, fosfátovaním, kalením ap.) je vhodné použitie 
ANAKIT® AKTIVÁTOR, ktorý dokonale pripraví povrch. Ďalej 
významne skracuje dobu vytvrdnutia, umožňuje prácu pri 
nízkych teplotách až do +5 °C a tam, kde je veľká škára alebo 
vôľa. Rozsah prevádzkových teplôt tmelov ANAKIT® obsiah-
nutých v sade je –55 °C až +150 °C. Sú ideálne pre opravy 
a repasovanie motorov, prevodových skríň a iných strojných 
zariadení. Obnovujú uloženie (lícovanie) opotrebovaných die-
lov, odolávajú únave materiálu a priemyselným kvapalinám, 
zabraňujú korózii v závitoch a nahrádzajú poistné (perovej) 
podložky a plastové vložky. V praxi sa používajú pre zaisťova-
nie skrutiek, matíc, svorníkov, skrutiek, tesnenia skrutkových 
a hydraulických spojov, montáž ložísk, obežných a ozubených 
kolies, remeníc, hriadeľov, lepenie rotorov, v elektromotoroch, 
zabezpečovanie rôznych puzdier a objímok apod.

VÝHODY
• Zabezpečovanie a utesňovanie závitových spojov
• Usadzovanie valcových dielov a ložísk
• Vymedzovanie vôľou
• Široký rozsah použitia

TECHNICKÉ DÁTA
ANAKIT® U 16 tmel s nízkou pevnosťou pre zaisťovanie a utes-
ňovanie závitových spojov. Zaistený spoj možno ľahko de-
montovať. Odporúča sa najmä pre veľkosti závitov do M36, 
manipulačná pevnosť je dosiahnutá za cca 3–15 minút, maxi-

málna vôľa 0,1 mm. Farba purpurová.
ANAKIT® S 111 tmel so strednou pevnosťou pre zaisťovanie 
a utesňovanie závitových spojov. Zaistený spoj možno ľahko 
demontovať za použitia bežného ručného náradia. Vhodný 
pre závity do M18, manipulačná pevnosť je dosiahnutá do 
cca 5 minút, maximálna vôľa 0,1 mm. Farba modrá.
ANAKIT® V 111 tmel s vysokou pevnosťou pre zaisťovanie 
a  utesňovanie závitových spojov. Zaistený spoj je ťažko ro-
zoberateľný. Vhodný pre veľkosti závitov do M36, manipulač-
ná pevnosť je dosiahnutá za cca 5–15 min, maximálna vôľa 
0,2 mm. Farba červená.
ANAKIT® N 111 tmel s vysokou pevnosťou a kapilárnym efek-
tom pre zabezpečenie už vytvorených závitových spojov, na 
utesnenie vlasových trhlín a poréznych miest na liatine, ich 
odliatkoch a zvaroch. Odporúča sa pre závity do M36, mani-
pulačná pevnosť sa dosiahne do cca 5 minút, maximálna vôľa 
0,05 mm. Farba zelená.
ANAKIT® V 115 tmel s vysokou pevnosťou a nízkou viskozi-
tou pre upevňovanie valcových dielov, ložísk a vymedzovanie 
vôle. Manipulačná doba cca 5–30 min, maximálna obvodová 
špára 0,15 mm. Farba zelenohnedá.
ANAKIT® ZV 115 tmel s vysokou pevnosťou a strednou visko-
zitou pre upevňovanie valcových dielov, kde je požadovaná 
maximálna pevnosť. Manipulačná doba cca 10–30 minút, 
maximálna obvodová špára 0,3 mm. Farba zelená.

SÚVISIACE PRODUKTY
•  TECHNOSOL® •  REMOVER® TAL •  AIRSOL®

ANAKIT® SADA

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
Fľaštička 6 x 50g, aktivátor sprej 250ml 500 900

LEPENIE A TMELENIE
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Naše ústne a písomné technické doporučenia predávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Vo vzťahu k prípadným právam tretích osôb vás neoslobodzujú od vlastných 
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