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EPOXIDOVÝ TMEL 2v1 
 
POPIS 

 

Rýchly epoxidový tmel vyrobený z dvoch koncentrovaných komponentov vysokej kvality. 
 _____________________________________________________________________________  
 
VLASTNOSTI 
 
Vysoká konzistencia v krátkom čase 
Ľahko sa mieša a aplikuje, ako plastelína; jeho konečná tvrdosť je podobná oceli. 
Vďaka koncentrovanému usporiadaniu komponentov sa tmel ľahko mieša v presných pomeroch 
Vysoká odolnosť voči chemikáliám. 
Aplikuje sa aj pod vodou. 
Finálna farba: šedá. 
Po vytvrdení sa môže brúsiť, vŕtať, rezať, maľovať... 
Jeho flexibilita umožňuje použitie na akýkoľvek materiál. 
 ______________________________________________________________________________________________  

 
POUŽITIE 
 

Tento tmel je špeciálne určený pre: 
Rýchle opravy železných rúr, nádrží, náradia, karosérie, ... 
 ______________________________________________________________________________________________  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Odolnosť voči teplote 120 ºC nepretržite 

Odolnosť voči teplote 150 ºC prerušovane 

Elektrický odpor 30 000 mega Ohmov 

Chemická odolnosť Odolné voči uhľovodíkom, ketónom, alkoholom, 
esterom, 

Halogénovým  uhľovodíkom, vodným roztokom solí a 
zriedeným kyselinám 

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Povrchy by mali byť čisté, suché, bez hrdze, mastnoty a prachu. Odporúča sa povrchy predtým vyčistiť, aby sa 
dosiahla lepšia priľnavosť. Odrežte množstvo, ktoré potrebujete a miešajte ho, kým nedosiahnete 
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homogénnu farba. Aplikujte na miesto, ktoré chcete opraviť, silno pritlačte a dávajte pozor, aby boli opravované 
plochy správne vyplnené.  
 
 
 
 
Konečné vytvrdnutie nastane 24 hodín po aplikácii v závislosti od teploty. Aby sa tmel rýchlejšie vytvrdil, používajte 
zdroj tepla ako napríklad elektrický radiátor, sušič vlasov, 
atď… 
Pre vlhké povrchy stlačte, kým sa tmel prilepí a nechajte úplne vytvrdnúť pred použitím alebo pokračovaním 
dokončovacích prác. 
 ______________________________________________________________________________________________  

 
SKLADOVANIE 
 
Skladujte v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa 
nižšie uvedenej tabuľky. 
 

Typ PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA 

Tmel 2 roky 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
PREZENTÁCIA  Navštívte  www.unecol.com 

 _____________________________________________________________________________  
 
BEZPEČNOSTNOSŤ 
 
Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch. Mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie 
vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
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