
Hnetacia živica
Dvojzložkový epoxidový montážny tmel na rýchle opravy 

        

Vysoce výkonný řezný olej s obsahem syntetických aditiv

70 - 21

Oblasť použitia: 
Bežné rýchle opravy a lepenie vo všetkých oblastiach priemyslu. Utesnenie 
potrubí a nádrží, upevnenie skrutiek a hákov, obnovenie zničených závitov, vy-
rovnanie nerovností, vytmelenie dier atď.

Spôsob použitia:
Jednoduché opravy na zariadeniach a súčastiach formou lepenia a tmelenia. 
Ekonomické, opakovane použiteľné balenie. Na aplikáciu sa použijú žltá a 
modrá zložka v pomere 1:1. Hmoty sa vzájomne dôkladne premiesia, až vznikne 
homogénna zelená hmota, ktorú môžeme 15 minút spracovávať. Lepená alebo 
opravovaná plocha musí byť čistá a odmastená. 

Vlastnosti výrobku: 
Priľne výborne na kovy, drevo, kameň, keramiku, plasty a väčšinu tvrdých 
povrchov. Odporúča sa na opravy oceľových odliatkov, potrubí, čerpadlových 
skríň, poškodených prírub, klinových drážok liatinových súčastí a pod.

• Jednoduchá a rýchla aplikácia 
• Vytvrdenie možné taktiež pod vodou 
• Po vytvrdení (3 hodiny) je možné hmotu vŕtať, brúsiť, frézovať, prelakovať a 

vyrezávať do nej závity 
• Odolný proti starnutiu
• Prelakovateľný

Teplotná odolnosť:   + 200 °C
Odolnosť v tlaku: 75 N/mm2

Odolnosť v ťahu: 30 N/mm2

Čas vytvrdenia: 3 hod. pri 20 °C
Čas spracovateľnosti: 15 - 20 min.
           
Príklady použitia:
• opravy prasknutých odpadových potrubí, kanalizácie, radiátorov, nádrží a cis-

terien
• opravy a doplnenie materiálu v zlievárenstve
• opravy prevodových skríň, blokov motorov a nádrží
• v energetike sa používa na opravy elektrických izolačných vrstiev

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


