
Rýchlo sa vytvrdzujúce rúk miešateľný dvojzložkový epoxidový tmel tvárny a formovateľný ako 

plastelína. Po úplnom vytvrdnutí je vodeodolný a ľahko opracovateľný ručne aj strojovo - ľahko sa 

brúsi, vŕta, obrába. Výborne odoláva palivám rozpúšťadlám a mnohým chemikáliám. Vytvrdený 

produkt je možné natierať farbami všetkého druhu. Pre utesňovanie a opravy prasklín, trhlín, 

otvorov; opravy poškodených hrán, tmelenie pórovitých povrchov. Vynikajúci pre utesňovanie 

vodných bazénov (vytvrdzuje i pod vodou), ako modelársky tmel dobre držiace na dreve, kovoch, 

skle, keramike, murive a mnohých plastoch. Môžete ho použiť pre vytváranie drobných dielov a 

maketových detailov - vtlačovaním do vhodnej formy alebo hrubým vytvarovaním a následným 

opracovaním vytvrdnutej hmoty. 

Vlastnosti : 

    Pomer miešania zložiek: 1: 1 (objemovo aj hmotnostne) 

    Počiatočná farba: zelená / biela 

    Konečná farba: zelená 

    Pracovný čas (plastický / tvarovateľný): 2-2,5 min 

    Pracovný čas (do stuhnutia): cca 5 min (pri 23 ° C) 

    Teplota pri spracovaní:> 15 ° C 

    S uzavretými predmety možné manipulovať: po 15-25 min 

    Plná pevnosť: 35-45 min 

    Plné vytvrdenie: 24 h 

    Tvrdosť vytvrdnutého tmelu: 70-80 Shore-D 

    Teplotná odolnosť vytvrdnutého tmelu: až + 120 ° C, krátkodobo až + 150 ° C 

Odstránenie nadbytku nevytvrdeného tmelu: handričku alebo papierový obrúsok navlhčený 

denaturovaným liehom. 

Vhodné pre tmelenie: mäkkého i tvrdého dreva, drevotriesky, preglejky, kovov, kompaktného 

polystyrénu, nemäkčeného PVC, PSH a ABS, keramiky, porcelánu, sklených a uhlíkových laminátov. 

Nevhodné pre tmelenie: mäkkých a pružných plastov (vr. EPP a EPO), polyetylénu, polypropylénu, 

teflónu. 

Skladovanie: v chlade (10 ° C až 25 ° C), suchu a tme. Nevystavujte teplotám pod 10 ° C. Dbajte, aby 

ste pri oddeľovaní požadovaného množstva materiálu zabránili zmiešaní zložiek tmelu - aj malé 

množstvo tužidla môže znehodnotiť veľké množstvo živice. 

 

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania zaručujeme trvanlivosť neotvoreného 

produktu po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností. 

 

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. 

Podrobné informácie viď sekcia "Na stiahnutie". 


