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tmel pro rýchle opravy
CZ / Charakteristika: MASTERsil® Tmel pro rychlé
opravy je dvousložková epoxidová hmota pro rychlé
a snadné opravy tvrdých materálů – praskliny, průsaky, úlomky, materiálové vady apod. u bojlerů, expanzních nádob, radiátorů, palivových nádrží, chladičů, potrubí, šroubů apod. Také možno použít jako
náhradu kabelové izolace. Vhodný pro styk s pitnou
vodou. Vytvrzený tmel můžeme opracovat broušením, vrtáním, možno přetírat. Návod k použití:
opravovaný podklad musí být odmaštěný a zdrsněný, oddělte z válečku odhadnuté potřebné množství
k opravě a prohněte jej v prstech (použijte ochranné
rukavice, ucítíte vývin tepla) do jednotné šedé barvy (hnětení proveďtě do 15 minut při teplotě +20°C,
do 10 minut při +25°C). Takto připravený tmel ihned
naneste na opravované místo, možno uhladit navlhčenou stěrkou do finální podoby. Doba vytvrzení je
odvislá od teploty okolí: při +20°C – cca 3 minuty,
při +25°C – cca 2 minuty. Teplotní odolnost:
–30°C až +120°C, krátkodobě +150°C. Aplikační
teplota: –10°C až +30°C. Obsahuje: epoxidová
pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost
≤ 700), talek.

SK / Charakteristika: MASTERsil® Tmel pre rýchle opravy je dvojzložková epoxidová hmota pre rýchle a ľahké (jednoduché) opravy tvrdých materiálov –
praskliny, priesaky, úlomky, materiálové vady apod.
pri bojleroch, expanzných nádobách, radiátoroch, palivových nádržiach, chladičoch, potrubiach, skrutkách
apod. Tiež možno použiť ako náhradu káblovej izolácie. Vhodný pre styk s pitnou vodou. Vytvrdený tmel
môžeme opracovať brúsením, vŕtaním, možno pretierať. Návod na použitie: opravovaný podklad musí
byť odmastnený a zdrsnený, oddeľte z valčeka odhadnuté potrebné množstvo na opravu a premiešajte ju
v prstoch (použite ochranné rukavice, ucítite vývin
tepla) do jednotnej šedej farby (hnetenie vykonajte do
15 minút pri teplote +20°C, do 10 minút pri +25°C).
Takto pripravený tmel ihneď naneste na opravované
miesto, možno uhladiť navlhčenou stierkou do finálnej
podoby. Doba vytvrdenia je závislá od teploty okolia:
pri +20°C – cca 3 minúty, pri +25°C – cca 2 minúty.
Teplotná odolnosť: –30°C až +120°C, krátkodobo +150°C. Aplikačná teplota: –10°C až +30°C.
Obsahuje: Obsahuje epoxidové živica (priemerná
početnej molekulová hmotnosť ≤ 700), mastenec.

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou
kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se
zákonem o odpadech. EUH205 Obsahuje epoxidové
složky. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými
účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280
Noste ochranné rukavice. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a
mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 – Ak sa
prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. P501
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom
o odpadoch a obaloch. EUH205 Obsahuje epoxidové
zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk, tel.: +420 317 070 220,
fax: +420 317 070 230, email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz
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