
FINIŠ ALU
� je dvousložkový polyesterový stříkací tmel určený pro sjednocení

povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy nebo pro vyrovnání
povrchu na automobilových karoseriích.

� po vytvrdnutí stříkací tmel ALU FINIŠ poskytuje rovnoměrnou
vrstvu, která se lehce brousí a přitom je tvrdá, houževnatá, odolná
v ohybu, úderu a při vibracích. Obsah speciálního plniva hliníko-

vého pigmentu přináší také zvýšenou přilnavost ke
tmelenému povrchu.
� tmel se tuží INICIÁTOREM 40 v poměru 100:5
� doba zpracování do 40 min, broušení za 120 min
� barva: metalická

PE - iniciátor - pasta

PLNIČE AKRYLÁTOVÉ

� jednosložkový akrylátový plnič
� velmi dobré plnící vlastnosti a vynikající přilnavost
� vytvrzuje na vzduchu, odolný proti vlivu

atmosferického a chemického účinku
� dobře se brousí, jednoduchý na použití
� doba schnutí asi 45 minut
� vydatnost 10 m /1l při síle 40 um2

� barva: béžová, šedá

POLYKAR 1K PLNIÈ

®

PLNIČE POLYURETANOVÉ

POLYTMEL 2K PLNIÈ
� dvousložkový antikorozní polyuretanový plnič
� vyšší barierová a antikorozní odolnost proti běžným plničům
� odolává vibracím, lze aplikovat bez nutnosti broušení
� hůře brousitelný s ohledem na vyšší pružnost
� na kov, dřevo, laminát i beton
� určen do náročných podmínek, velmi pružný
� doba zpracování do 30 min, broušení 4 hod. po smíchání

s tvrdidlem
� tuží se Tvrdidlem 60 (bezbarvá kapalina)

v objem. poměru 4:1
� barva: světle šedá

� jednosložkový základ na plastové díly automobilových karosérií
� velmi rychle zasychá a lehce se zpracovává
� rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí
� vynikající základ pro všechny běžně používané nástřiky a nátěrové

systémy včetně tmelů v autoopravárenství
� zabezpečuje vysokou přilnavost vrchních nástřiků na plastech
� přípavek se neředí, aplikujte 2 nástřiky, mezi vrstvami pauza

5 - 10 min, po cca 20 min je možno přelakovat
� není doporučeno pro nástřik polyetylénu a polypropylenu!
� barva: transparentní

� rychleschnoucí univerzální akrylátový lak
� vhodný na přelakování metalických barev
� doporučujeme použít na kovové a některé plastové díly automobilů
� lze aplikovat na kov a dřevo
� barva: transparentní

LAKY
Plniče představují vysoce kvalitní základ pro většinu běžných povrchů. Zajišťují
výborný rozliv, dokonalé krytí a svými plnícími vlastnostmi poskytují ideální podklad
pro kvalitní vzhled lakovaných předmětů. V našem výrobním sortimentu jsou
zastoupeny zejména různé barevné varianty dvousložkových plničůakrylátových
s poměrem tužení 4 nebo 5 dílů plniče (podle druhu) : 1 dílu tvrdidla. Vyrábíme také
plnič 4:1 na bázi pryskyřice s antikorozními vlastnostmi, který vynikápolyuretanové
v poměru kvalita/cena.

PLNIČE

Základ na plasty

BEZBARVÝ LAK

170

Stávající plnič 4:1 medium
byl inovován, tvrdidlo má
odlišné složení, čímž se

zlepší brousitelnost.

POLYKAR PLNIÈ 4:1STŘÍKACÍ TMELY A PLNIČE

� dvousložkový polyesterový plnící a stříkací tmel
� sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy

nebo pro vyrovnání povrchu na automobilových karosériích
� vhodný pro použití na místech stěrkou obtížně přístupných
� poskytuje rovnoměrnou vrstvu, která se lehce brousí a přitom

je tvrdá, houževnatá, odolná v ohybu, úderu a při vybracích
� hustota 1,63 g/cm , natužený 1,57 g/cm3 3

� vydatnost 2,1 m /1kg při síle až 300 um mokrého podkladu2

� tužení bezbarvým tvrdidlem 100:5 (cyklohexanonperoxid)
� doba zpracování do 40 min, broušení za 120 min
� barva: bílá

FINIŠ

Na objednávku - nová verze
plnič Premium !!!

ALU FINIŠ 1 10 Xn ks 252,00 10,100 D �

Iniciátor Finiš 40 50 ml O C F ks 42,50 1,700 D �

znak
nebezp.

název
obsah

kg
Mj/kart.

Cena Kč
pro Česko

Mj
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Xi O ks 14,90 0,595 D �

Xi O ks 14,90 0,595 D �

Xi O ks 38,80 1,550 D �

Xi O ks 68,50 2,740 D �

10 g - červená - tuba

15 g - bílá - tuba

60 g - červená DIDOK - kartuše

40 g - červená - tuba

balení / barva

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

plnič 4:1 - šedý NORMAL 1l 6 Xn ks 287,00 11,500 D �

tvrdidlo 1:4 0,25l 6 Xn ks 81,00 3,240 D �

Polykar akryl ředidlo 1l 12 Xn ks 96,00 3,840 D �

5l 1 Xn ks 409,00 16,400 D �

název

PLNIČ 1K spray 0,5 l 12 Xn ks 158,00 6,300 D �

PLNIČ 1K plechovka 0,8 l 6 Xn ks 241,00 9,650 D �

obsah l Mj/kart.
znak

nebezp.
EANnázev Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 litr 10 Xn F ks 412,00 16,500 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xi F+ ks 132,00 5,300 D �

FINIŠ 10 XnXi ks 225,00 9,000 D �

1 XnXi ks 750,00 30,000 D �

Iniciátor Finiš 40 O C F ks 42,50 1,700 D �

název EAN
Cena EUR

pro Slovensko
Mj

Cena Kč
pro Česko

Mj/kart.
znak

nebezp.

skladovatelnost u všech druhů tmelů - 12 měsíců

PLNIČ 2K samostatný 10 ks 204,00 8,150 D �

TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 1kg 10 Xn ks 65,50 2,620 D �

PLNIČ 2K samostatný 1 ks 730,00 29,200 D �

TVRDIDLO 60 samostatné pro Plnič 4kg 10 Xn ks 205,00 8,200 D �

ŘEDIDLO pro POLYTMEL 2K PLNIČ 10 Xn ks 64,00 2,560 D �

Cena EUR
pro Slovensko

EANnázev Mj/kart.
Cena Kč

pro Česko
Mj

znak
nebezp.

1
3

/1
4

Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

� PolyKar PLNIČ 4:1 je dvousložkový vysoce kvalitní
akrylátový základ pro většinu běžných povrchů.
� Zajišťuje výborný rozliv, dokonalé krytí. Rychle

vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí.
� výborné plnící vlastnosti, je ideálním podkladem,

zajišťujícím vysoce kvalitní vzhled lakovaných
předmětů.
� doba zpracovatelnosti po smíchání s tužidlem :

při teplotě 21°C  asi 1 hod.
� doba vytvrzení : při teplotě 21°C  asi 3 hod,

při teplotě 60°C  asi 40 min
� doba sušení při 21  C asi 30 - 45 mino

� 1 litr základového laku pokryje asi 10 m2

� Plnič 4:1 se tuží tvrdidlem (TVRDIDLO 1:4) v obj. poměru:
4 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla


