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Striekací tmel s tužidlom (Spray Putty)

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba sivá

Hustota 1600 – 1700 g/l

Bod vzplanutia < 32 °C

VOC EU 2004/42/IIB(b):250 g/l 220 g/l

Aplikačné údaje

Podklady oceľ, sklolaminátové povrchy, polyesterové materiály

Kód produktu 2-251-1000

Balenie 1 kg s tužidlom

Pracovný postup

Príprava povrchu Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom si-
likónu a brúsené so zrnitosťou P120 – P180. Neaplikujte na 1K (reaktívne anti-
korózne) základy a termoplasty. Aplikácia na staré laky sa neodporúča.

Zmiešavací pomer pridajte 5 % tužidla, hmotnostné %

Doba spracovania 40 min. pri 20 °C

Striekacia pištoľ tryska 1,8 – 2,2 mm / tlak v pištoli podľa údajov od výrobcu

 nastriekajte niekoľko vrstiev (max. 500 µ)

Doba odvetrávania (pred sušením) 10 – 15 min. (závisí od teploty okolia)

Sušenie pri 60 °C 20 – 30 min.

Schnutie proti prachu: 60 min. pri 20 °C

 na prebrúsenie: 2 hod. pri 20 °C

Brúsenie ručné aj strojové s P180 – P220 

Technický list

2K polyesterový striekací tmel na vyplnenie nerovnosti povrchu, brúsnych rýh a dierok na čas-
tiach karosérie osobných a úžitkových vozidiel, ako aj na konštrukčných dieloch vozidla. Striekací 
tmel je vhodný na vytváranie rovnomerných vrstiev na veľkých plochách pred aplikáciou plniča a 
následných lakovacích materiálov.

Charakteristika

• po vysušení vytvára hladký povrch, bez pórov a je ľahko brúsiteľný,
• rýchle schnutie,
• vysoká tvrdosť, pevnosť v ohybe, odolnosť voči nárazom a vibráciám,
• určené na ručné alebo strojné brúsenie.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

 POZOR

 Horľavá kvapalina a pary. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa. Spô-
sobuje poškodenie orgánov pre dlhšej alebo opakovanej expozícií. Dráždi kožu. Spôsobuje 
podráždenie očí.

 Uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia. 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. Nos-
te ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravot-
né problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade 
s miestnymi/ oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia 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.


