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Program CYBERBOND  - průmyslové lepení  
 
- Cyberbond, řady ”T”, ”R” a ”S” - anaerobní (bezkyslíková) lepidla a těsnicí tmely 
- Cyberbond 9999 - čisticí prostředek 
- Cyberbond 9190 - aktivátory 
 
Cyberbond anaerobní lepidla a těsnicí tmely 
 
Cyberbond, řady ”T”, ”R” a ”S” jsou jednosložkové bezrozpouštědlové anaerobní lepicí a těsnicí materiály.  
Termín anaerobní  znamená, že jednou z podmínek pro vytvrzení je zamezení přístupu vzdušného kyslíku do 
spoje. 
Anaerobní tmely Cyberbond jsou v aplikační formě tekuté látky různé viskozity. Po jejich nanesení na kov a 
uzavření ve spoji dochází vlivem nepřístupu vzdušného kyslíku a za současné katalytické reakce kovů  
k přeměně tekuté formy na pevnou. Vzniká přitom vysokomolekulární zesítěný plast, který se vyznačuje 
výbornými těsnícími vlastnostmi, přiměřenou pevností, vynikající odolností proti rázům a vibracím.  
Anaerobní lepidla a těsnicí tmely Cyberbond se používají k zajišťování (řada ”T...”) a těsnění (”S...”) 
závitových spojů, upevňování (řada ”R...”)ložisek, hřídelí, čepů apod.,  k těsnění (řada ”S...”) přírub  
a dělicích rovin.  
Dodávají se ve třech pevnostních třídách: nízkopevnostní (.L..), středně (.M..) a vysokopevnostní (.H..). 
Anaerobní tmely Cyberbond vytvrzují při pokojové teplotě. Rychlost vytvrzování je ovlivňována aktivitou 
povrchu materiálu, který má být spojován. U neaktivních materiálů lze vytvrzování urychlit zvýšením teploty.  
Aktivní materiály jako měď a její slitiny vytvrzují velmi rychle, ale dosahují pouze 40% pevnosti uváděné pro 
konstrukční ocel (viz obrázek č.1).  
Minimální trvanlivost anaerobních tmelů Cyberbond je 1 rok při skladování za pokojové teploty. 
 
Příprava povrchu: 
Před použitím tmelu Cyberbond by měl být povrch kovů zbaven nečistot a odmaštěn. Pro odmaštění je 
vhodný speciální přípravek Cyberbond 9999, lze použít i etanol, aceton, trichloretylen apod. 
 
Nanášení: 
Anaerobní tmely Cyberbond se většinou nanášejí pouze na jeden ze spojovaných povrchů. Pouze tam, kde 
je to nutné, by měl být Cyberbond nanesen na obě spojované plochy. Protože vytvrzovací reakce začíná 
okamžitě po kontaktu částí, nemělo by se s nimi dále pohybovat až do dosažení počáteční pevnosti spoje. 
Cyberbond se nanáší buď ručně přímo z plastových lahviček případně tub nebo pomocí výtlačné pistole. Ve 
výrobních linkách je výhodné použít poloautomatické či plně automatické dávkovací přístroje. 
Přetoky lepidla vytlačené ze spoje zůstávají nevytvrzené, v tekuté formě a lze je odstranit  otřením.  
 
Vytvrzování: 
Předpokladem vytvrzení tmelů Cyberbond je spojení bez přístupu vzduchu a kontakt s kovem. Chybí-li jedna 
z těchto podmínek, může být vytvrzení iniciováno pomocí tepla nebo aktivátoru Cyberbond 9190. Rychlost 
vytvrzování je ovlivňována aktivitou povrchu materiálu, který má být spojován, Jsou tedy rozdíly mezi 
aktivními a neaktivními materiály. 

• Aktivní materiály: měď  a slitiny mědi, konstrukční ocel, uhlíková ocel nekalená, šedá litina. 

• Neaktivní materiály: vysokolegovaná ocel, chromniklová ocel, hliník, galvanické povlaky, plasty, 
keramika. 

• Vliv teploty: vyšší teplota urychluje vytvrzování, nižší má retardační účinek. Klesne-li teplota pod 10°C, je 
nutné provést zkoušku pro kontrolu vytvrzování a pevnosti spoje. 

 
Drsnost povrchu:  
Pevnost spoje tmeleného Cyberbondem závisí také na drsnosti povrchu. Optimální drsnost je 3 až 20 µm, 
dosáhne se jí soustružením, pískováním či pomocí smirkového papíru (č. 150). 
 
Chemická odolnost: 
Vytvrzený Cyberbond odolává většině chemických látek - vodě, odpadním vodám, roztokům solí, chladícím 
kapalinám s nižší koncentrací, olejům a lubrikantům, průmyslovým plynům. Neodolává koncentrovaným 
kyselinám a zásadám. Halogenovaná rozpouštědla způsobují po delší době bobtnání filmu tmelu. 
 



  

 
 
 
Demontáž spojů: 
Je možná pouze za současného porušení vrstvy vytvrzeného tmelu. Spoje, pro které byl použit Cyberbond s 
vysokou pevností, je možné snadněji demontovat zahřátím nad teplotu 250 °C. Vytvrzený zpolymerovaný 
Cyberbond se odstraní mechanicky. 
Čištění pracovních pomůcek, nástrojů a dávkovacích zařízení se provádí savým materiálem, příp. s pomocí 
rozpouštědla (perchloretylen aj.). Přebytky Cyberbondu se nikdy nevrací do obalu zpět. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Anaerobní lepidla a těsnící tmely Cyberbond nemají žádné toxické účinky. Slabý charakteristický zápach se 
odstraní ventilací pracoviště, při zpracování větších množství se doporučuje místní odsávání. 
 
 
Cyberbond a kvalita 
Anaerobní lepidla a těsnicí tmely Cyberbond jsou na nejnovější technické úrovni. Spolu s přísným 
dodržováním vysokých kvalitativních standardů poskytují výrobky Cyberbond svým zákazníkům vždy 
nejvyšší kvalitu.  
 
Cyberbond ”T...” - zajišťování závitových spojů (THREADLOCKING) 
 
Vibrace mohou často závitové spoje uvolnit.  
Tmely Cyberbond řady ”T...” jsou pro svou vynikající odolnost proti vibracím ideálním prostředkem pro 
zajištování závitových spojů. Trvale udržují předpětí, kterým je závitový spoj utažen. Současně je dokonale 
vyplněna a utěsněna závitová spára. Tím je zabráněno vzniku koroze ve spoji a spoj lze i po dlouhé době 
demontovat.  
Tmely Cyberbond se nanášejí jednoduše na závit přímo z lahvičky. Doporučuje se nanést tolik tmelu, aby se 
vyplnila spára v celé délce závitu. Vysoká kapilární vzlínavost tmelů Cyberbond zajišťuje optimální smočení 
povrchu obou částí závitového spoje, tixotropní charakter tmelů Cyberbond zabraňuje vytečení ze závitu.  
Mechanické zabezpečovací prvky lze při použití tmelů Cyberbond zcela vypustit. S ohledem na různé 
velikosti a typy závitů a jejich materiálové provedení jsou k dispozici lepidla v různých pevnostních třídách. 
Pokud je třeba spoj opět povolit, měl by se pro malé závity či nepřístupná místa volit maximálně středně 
pevnostní typ tmelu. 
 
Cyberbond ”R...” - upevňování závitů, hřídelí, nábojů kol, ložisek  (RETAINING) 
 
Závity, hřídele a pouzdra musí být často velmi pevně upevněny a opětovné uvolňování se nepředpokládá. 
Pro tento účel jsou vhodné tmely Cyberbond řady ”R...”. Výrobky výborně odolávají statickým  
i dynamickým silám. 
Tradiční metody upevnění mají následující nevýhody: 
- zalisování či spoje založené na smrštění vyžadují vysokou přesnost a jsou proto nákladné 
- klíny, lícovaná pera či kolíkování může přinést nežádoucí roubový účinek, napěťové špičky či zareznutí 
- pro rozdílné koeficienty roztažnosti je omezeno svařování či pájení při upevňování různých kovů, 

případně je činí zcela nepoužitelnými 
 
Při použití tmelů Cyberbond se tyto nedostatky nevyskytují. Již při vytvrzení za pokojové teploty lze 
dosáhnout násobné pevnosti ve srovnání  s lisovaným spojem (bez lepidla). 
Použití tmelů Cyberbond umožňuje též: 
- překlenutí spár od 0 do 0,3 až 0,4 mm - snížení nároků na přesnost  opracování snižuje výrobní náklady 
- zabránění vzniku koroze ve spoji 
- spojení materiálů s rozdílnými koeficienty roztažnosti 
 
 
Cyberbond ”S...” - těsnění závitů (SEALING) 
 
Cyberbondy řady ”S” mohou být použity i pro hrubé závity. Cyberbondy přitom vykazují vynikající odolnost 
chemikáliím. Podobně jako při zajišťování šroubových spojů se závity plně smočí tmelem Cyberbond a pak 
zašroubují. Těsnící film vytvrzuje relativně rychle v v celém profilu závitové spáry. Mírnou tlakovou zátěží 
může být provedena tlaková zkouška podle typu použití a druhu výrobku ihned po zhotovení spoje (max. 1 
bar). Po plném vytvrzení mohou být spoje vystaveny požadované zátěži, přičemž těsnost je zajištěna až do 
úrovně tlaku zničující těsněnou jednotku. 
 
 



  

 
 
Jako u všech anaerobních lepidel a těsnicích tmelů rozhoduje o nasazení produktu materiál a geometrie 
závitu. Čím větší je závit, tím více musí být materiálu pro ukotvení a tím pevnější je spoj. Má-li být spoj 
opětovně povolen, měl by být volen nízkopevnostní produkt. Pro průmyslová užití jsou doporučena všechna 
anaerobní lepidla a těsnicí tmely. Pro stavebnictví se použití materiálů z této produktové řady neosvědčuje. 
Nedefinovatelné teploty zpracování, znečištění spojovaných ploch, nemožnost důsledného zafixování před 
vytvrzením způsobují nekvalitní spoj. V dílenské oblasti, příkladně pro  těsnění definovaných závitů, nahrazují 
tmely Cyberbond často teflonové těsnící pásky nebo konopí. 
 
 
Cyberbond ”S...” - plochá těsnění (SEALING) 
 
Tmely Cyberbond řady ”S...” jsou produkty, které mohou, dovoluje-li to konstrukční provedení spoje, 
nahradit pevná těsnění a poskytují ještě další výhody. Zajišťují například trvale těsnící film zakotvený v 
povrchu těsněné plochy, čímž zabraňují vzniku koroze. K dispozici jsou různé pevnostní třídy, které dovolují 
konstruktérovi volit pevnost spoje, spojované díly ponechat jako snadno rozebíratelné či konstrukci zcela 
pevně spojit. 
Tmely Cyberbond jsou odolné vůči většině užívaných olejů a plynů. Testy těsnosti s tlakem pod 1 bar mohou 
být provedeny bezprostředně po montáži. U těchto materiálů nedochází k "sedání" jako u klasických pevných 
těsnění a nemusí se tudíž šrouby dotahovat.  
Životnost a spolehlivost vytvrzených tmelů Cyberbond je ve srovnání s klasickými těsnícími materiály 
vysoká. 
Nános tmelů Cyberbond může být proveden rychle a nepředstavuje žádný problém. Pro sériové provedení 
mohou být použity roboty nebo sítový tisk. Pro malé série, příp. pro opravy může být nános realizován  
přímo z lahviček, tub, nebo i štětcem. Těsnit lze i komplikované tvary, základním předpokladem je šířka 
těsněné plochy minimálně 5 mm, příp. 3 mm kolem otvorů pro šrouby. 
 
 
Cyberbond 9999 čistidlo  (CLEANER) 
 
Cyberbond 9999 je universální čistidlo pro kovy šetrné pro životní prostředí. Oleje, mastnota, tuky  
a nečistoty mohou velmi negativně lepený spoj ovlivnit. Proto by měly být plochy očištěny čistidlem 
Cyberbond 9999. Znečištěné plochy je třeba nastříkat čistidlem Cyberbond 9999, nechat krátce působit  
a pak setřít. Cyberbond 9999 je též vhodný pro odstranění zbytků lepidel či těsnících tmelů a je též velmi 
dobrým čistícím prostředkem pro brzdy. Plasty mohou být tímto prostředkem narušovány (naleptány), proto 
je třeba před normálním nasazením prověřit účinek. 
Na laky ani na kůži nesmí být Cyberbond 9999 použit. 
 
Cyberbond 9190 aktivátor pro anaerobní lepidla a těsnicí tmely 
 
Použití aktivátoru pro anaerobní lepidla a těsnicí tmely se doporučuje obzvláště tehdy, když je potřeba 
překlenout velké spáry, např. pro upevnění nebo utěsnění nepřesně zhotovených dílů. Smysl má užití 
aktivátoru i pro málo aktivní materiály jako jsou litina či galvanizované plochy. Při aplikaci tmelů Cyberbond 
ve vnějším prostředí za nízkých teplot (pod 5 °C) je Cyberbond 9190 též vhodný. Aktivátor by měl být 
nanesen ve velmi tenké vrstvě jako základ před nánosem lepidla nebo tmelu. Pak budou povrchové plochy 
aktivovány a vytvrzení tmelu proběhne rychle a spolehlivě.  
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Obrázek 3 
M 10 šroub/ matice, ocel 
             

Obrázek 2 
 
čep/pouzdro, ocel 



  

Vlastnosti a použití anaerobních lepidel a těsnicích tmelů   Cyberbond 
 
Cyberbond TM 11 SH 33 TM 44 RM 80 RH 99 

 
pevnostní třída nízká pevnost střední pevnost vysoká pevnost 

barva fialová oranžová modrá zelená zelená 

viskozita [mPa.s]      (3) 180 5000 600 300 2000 

manipulační pevnost 
[min]                        (4) 

15 - 30 15 - 30 60 - 180 30 – 120 60 - 180 

konečná pevnost   
po hod.                    (5) 

 
12 

 
12 

 
12 

 
24 

 
24 

hustota [g/cm3]        (6) 1,06 1,09 1,04 1,06 1,08 

smyková pevnost 
[N/mm2]                   (7) 

 
6 

 
12 

 
10 

 
34 

 
30 

moment odtržení 
[Nm]                        (8) 

 
6 

 
11 

 
12 

 
28 

 
28 

moment pro další 
točení [Nm]              (9) 

 
<6 

 
<9 

 
<10 

 
>28 

 
>28 

max. velikost spáry 
max. velik. závitu   (10) 

 
M 36 

 
0,3 mm 

 
M 36 

 
0,15 mm 

 
0,2 mm 

rozsah teplot [°C] -50 až +150 -50 až +150 -50 až +150 -50 do+180 -30 do+150 

doporučené použití pro lehce 
demontovatelné 
přesné a stavěcí 

šrouby 
 

univerzální 
přírubové a ploché 

těsnění 

universální užití; 
demontovatelné 
běžnými nástroji 

teplotně odolný; pro 
válcové díly jako 
kuličková ložiska, 

pouzdra, atd.;odpovídá 
Mil-R-46082B, Typ I 

pro dynamicky 
namáhané spoje; 
odpovídá Mil-R-
46082B,TypIII 

Poznámka: 
(3) Viskozita: metoda kužel/deska při 20 °C 

Všechny produkty vykazují více či méně tixotropní chování. Tím lepidla a těsnicí tmely nijak silně nestékají a smáčejí 
celé plochy. 

(7) Smyková pevnost v N/mm2 (dle DIN 54452), viz obr.2 
Uvedené hodnoty platí pro zkušební válcové těleso  ø 20 x 17 mm, uložení H7/g6, materiál automatová ocel. 

Hodnota se měří bez předpětí. 
(8) Moment odtržení v Nm (dle din 54454), závit M 10, vytvrzeno bez utahovacího momentu, viz. obr.3 

 Tato hodnota ukazuje na pevnost lepicích a těsnicích tmelů Cyberbond. Hodnota je měřena bez předpětí. 
(9)        Moment pro další točení v Nm 

Jedná se o hodnotu, která je určována po porušení filmu lepidla. Na základě rozdílné chemické povahy různých typů 
Cyberbond jsou jejich parametry pod nebo nad úrovní      Momentu odtržení. S porušením filmu lepidla se ztrácí 
definovaný bezpečnostní účinek pro ztrátu předpětí.  

(10)        Maximální velikost spáry/maximální velikost závitu 
Spára spoje by měla být co možná nejmenší. Díky různým viskozitním úrovním lze překlenout spáry široké až 0,4 
mm. Při fixaci závitů hraje pevnost produktů rozhodující roli. Čím větší je závit, tím je větší plocha slepení a tím 
obtížnější je eventuální povolování spoje. Uživatel má možnost si pevnost řídit pomocí volby pevnostní třídy lepidla 
(nízko-, středně-, vysokopevnostní).  

 


