
 
 

                 
 
 

    
víceúčelový tmel na rychlé opravyvíceúčelový tmel na rychlé opravyvíceúčelový tmel na rychlé opravyvíceúčelový tmel na rychlé opravy    

    
� rychloopravný tmel krychloopravný tmel krychloopravný tmel krychloopravný tmel k    okamžitému použití okamžitému použití okamžitému použití okamžitému použití     
� opravyopravyopravyopravy    a utěsnění a utěsnění a utěsnění a utěsnění prasklin, děr, nerovností, prasklin, děr, nerovností, prasklin, děr, nerovností, prasklin, děr, nerovností, škrábancůškrábancůškrábancůškrábanců    
� použitelný na kovy, dřevo, keramiku, betonpoužitelný na kovy, dřevo, keramiku, betonpoužitelný na kovy, dřevo, keramiku, betonpoužitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, plasty, sklo, kámen atd., plasty, sklo, kámen atd., plasty, sklo, kámen atd., plasty, sklo, kámen atd.        
� po vytvrzení lze brousit, vrtapo vytvrzení lze brousit, vrtapo vytvrzení lze brousit, vrtapo vytvrzení lze brousit, vrtat, frézovat, řezat závity, přelakovatt, frézovat, řezat závity, přelakovatt, frézovat, řezat závity, přelakovatt, frézovat, řezat závity, přelakovat    
� vhodný do vlhkého prostředí a vodyvhodný do vlhkého prostředí a vodyvhodný do vlhkého prostředí a vodyvhodný do vlhkého prostředí a vody    
� odolný vůči chemikáliímodolný vůči chemikáliímodolný vůči chemikáliímodolný vůči chemikáliím    
� teplotně stálý do 150°Cteplotně stálý do 150°Cteplotně stálý do 150°Cteplotně stálý do 150°C    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
TWIN TMELTWIN TMELTWIN TMELTWIN TMEL    je víceúčelový epoxidový tmel na rychlé opravy. Snadné použití bez dlouhých 
příprav. Po vytvrzení lze obrábět jako kovy a ihned přelakovat bez nutnosti odmastit (není 
mastný).  
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
TWIN TMELTWIN TMELTWIN TMELTWIN TMEL    vyplní a utěsní díry i praskliny prakticky ve všech druzích materiálů: kov, dřevo, 
keramika, beton, tvrzený plast, sklo, kámen atd. Bez obtíží opravíte prasklá potrubí, nádrže, 
cisterny, praskliny chladičů, bloků motorů i převodovek.  
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Pracujte v rukavicích, nejlépe latexových. TWIN TMELTWIN TMELTWIN TMELTWIN TMEL aplikujte na dokonale očištěné a 
odmaštěné místo opravy. Na odmaštění použijte např. BCLEAN. V případě nutnosti povrch 
zdrsněte. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ochranné fólie. Promněte obě složky 
spolu tak, aby byla barva tmelu jednotná. PŘI APLIKACI TMELU POSTUPUJTE RYCHLE, PŘI APLIKACI TMELU POSTUPUJTE RYCHLE, PŘI APLIKACI TMELU POSTUPUJTE RYCHLE, PŘI APLIKACI TMELU POSTUPUJTE RYCHLE, TWIN TWIN TWIN TWIN 
TMELTMELTMELTMEL    ZAČÍNÁ PO 3 MINUTÁCH TUHNOUT.ZAČÍNÁ PO 3 MINUTÁCH TUHNOUT.ZAČÍNÁ PO 3 MINUTÁCH TUHNOUT.ZAČÍNÁ PO 3 MINUTÁCH TUHNOUT. Po 30 minutách lze opravené díly použít, k plnému 
vytvrzení dojde do 24 hodin. Znečištěné ruce očistíte např. prostředkem LEMON CREME.  
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Doba zpracování:   2 minuty 
                    Použitelnost po opravě:  30 minut 
     Úplné vytvrzení:   do 24 hodin 
     Rozsah provozních teplot:  -20°C až +150°C 
     Pevnost v tlaku:   83 N/mm2 
     Smršťování:    < 1% 
     Dielektrická pevnost  15kV 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  tuba 114g (obj. č.123001)     
    

JEN PRO PRŮMYSJEN PRO PRŮMYSJEN PRO PRŮMYSJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍLOVÉ VYUŽITÍLOVÉ VYUŽITÍLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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