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Antikorózny polyesterový tmel (Fill&Fine Putty anticorrosion protection)

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba červeno – hnedá

Hustota 1900 g/l

Bod vzplanutia 195 – 250 °C

VOC EU 2004/42/IIB(b):250 g/l 66 g/l

Aplikačné údaje

Doba spracovania 3 – 5 min.

Schnutie 16 – 30 min. (závisí od teploty okolia)

Podklady všetky druhy ocele, flexibilný hliník, OEM podklady

Kód produktu 2-110-1000

Balenie 1 kg s tužidlom

Pracovný postup

Príprava povrchu Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu a vybrú-
sené.

Údaje pre spracovanie Pridať 2 – 3 % tužidla podľa hmotnosti.

Doba spracovania 3 – 5 min.

Brúsenie P80 – P180 a P240 – P320 (krok medzibrúsenia).

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 NEBEZPEČENSTVO

Technický list

Dvojzložkový základný univerzálny plniaci tmel na odstránenie veľkých a stredne veľkých mecha-
nických poškodení.

Charakteristika
• vďaka vlastnostiam najnovšej generácie živíc a moderných jemných plnív, tento 

tmel vytvára hladký povrch bez dierok, čo umožňuje lakýrnikovi použiť jeden pro-
dukt vo všetkých fázach opravy (nie je potrebné použiť dokončovací tmel),

• brúsenie je možné začať so zrnitosťou brusiva P150, čo výrazne urýchľu-
je brúsenie a pomáha vyhnúť sa hlbokým stopám po brúsení,

• ľahko sa nanáša v tenkých i hrubých vrstvách,
• nezanáša brúsny papier,
• má antikorózne vlastnosti.
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Antikorózny polyesterový tmel (Fill&Fine Putty anticorrosion protection) – technický list

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk aktualizované december 2019

 Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného 
dieťaťa. Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve 
alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okulia-
re/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými 
nariadeniami.

Likvidácia odpadov Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

 Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných 
predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulá-
cie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


