
TMELY SPECIÁLNÍ - ORANŽOVÁ ŘADA

GLAS

� tmel s vysokým obsahem skelného vlákna
� pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a zinku
� středně hustý, dobře tvarovatelný
� vhodný pro opravy sklolaminátu (čluny, bazény, nástavby)
� nahradí chybějící části materiálu
� lze jej nanášet v silné vrstvě, což umožňuje vytvořit velice pevnou, skelnými vlákny

svázanou vrstvu tmelu, kterou je možné podle potřeby brousit
� tužení červenou pastou v poměru 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 5 min; broušení za 30 min
� barva: zelená

METALIK

� tmel s vysokým obsahem hliníku
� tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií, oceli a sklolaminátu
� středně hustý, dobře tvarovatelný
� má jemnou strukturu a snadnou aplikovatelnost, je lehce brousitelný se zvýšenou

přilnavostí k povrchu
� dobře snáší vibrace a mechanické namáhání
� tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 6 min; broušení za 25 - 30 min, barva: metalická

RAPID
� plnící tmel pro opravy automobilových karosérií a jiných kovových výrobků.

Tuží se kapalným iniciátorem. Vynikající přilnavost, houževnatost a odolnost.
� tužení: 100:2 červeným tvrdidlem
� doba zpracování 20 min; broušení za 120 min
� barva: světle šedá

®

� tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení všech druhů dřeva
� možnost aplikace mořidel, lze použít nátěrové systémy lazury
� dobře brousitelný při zachování pružnosti, nutné z důvodu objemové nestálosti

materiálu ze dřeva, nepropadá se
� tužení bílým tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 6 min, broušení za 30 min
� pro přizpůsobení barvy tmelu výrobce doporučuje pigmentovací pasty

(olejové umělecké barvy KOH-I-NOOR), které jsou běžně dostupné na trhu
� barva: sv. hnědá (transparentní)

POLYTMEL DØEVO

POLYTMEL LAMINO PLUS

POLYTMEL LAMINO
� laminovací souprava pro drobné opravy děr nebo prasklin

v plechových a laminátových materiálech (prorezivělá místa na
automobilových karosériích, člunech nebo kempingových
přívěsech)

� skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný
podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě

� tužení červeným tvrdidlem 100:2
� doba zpracování do 8 - 10 min, vytvrzení po 40 min
� barva: transparentní

� tmel s vysokým obsahem hliníkového prášku
� tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií, oceli a sklolaminátu
� jemná struktura a dobrá aplikovat. tmelu, snadná brousitelnost a zvýšená přilnavost
� tužení červeným tvrdidlem 100:2 (dibenzoylperoxid)
� doba zpracování do 6 min, broušení za 20 - 30 min
� barva: metalická

POLYTMEL ALU

� dvousložková polyesterová pryskyřice a skelná tkanina
� laminovací souprava pro větší opravy děr a prasklin v plechových a laminátových

materiálech (prorezavělá místa na automobilových karosériích, člunech
nebo kempingových přívěsech)

� skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších
vrstev tmelů při opravě
� tužení bezbarvým kapalným tvrdidlem 100:2 (Butanox M-50)
� doba zpracování do 15 - 20 minut
� vytvrzení po 120 minutách

Náhradní tkanina k polytmelu lamino 1m x 1m

169

DÁVKOVAÈ TMELU DIDOK

Jedná se o speciální zařízení určené k vytláčení
tmelů z obalů 3 kg. Dno obalu plní funkci "pístu"
podobně jako u kartuší silikonových tmelů. Do
didoku je při dávkování současně založena i kartuše
s iniciátorem. Výhodou tohoto zařízení je tedy
především rychlé a přesné dávkování tmelu
a iniciátoru již v tužícím poměru.

POLYKAR CARBON FIBER

� dvousložkový polyesterový středně viskózní tmel s obsahem uhlíkových vláken
pro tmelení větších nerovností

� určen pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu
� je bez pórů a výrazně lépe brousitelný než tmely se skelným vláknem. Tmel

se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku
s potravinami a pitnou vodou

� na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy
� odolává teplotám 80-110°C
� doba zpracování do 5 min, brousitelný za 20-30 min
� barva: černá

TMELY SPECIÁLNÍ - MODRÁ ŘADA

� tmel s vysokým obsahem skelného vlákna (6 mm)
� pro tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých

nebo prorezivělých míst a děr na automobilových karosériích nebo sklolaminátu
� vytvoří velice pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle

potřeby brousit
� doba zpracování do 5 min, broušení za 30 min
� barva: šedozelená

POLYTMEL VLÁKNO
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


