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Oblasť použitia: 

Univerzálny trvalo plastický tmel pre profesionálne tmelenie a tesnenie,        

s vynikajúcou priľnavosťou k väčšine povrchov, spája diely ako elastický 

nevytvrdzujúci film. Pre spojenia, ktoré majú zostať demontovateľné. 

Použiteľný na utesňovanie prírub v kombinácii s pôvodným, poškodeným aj 

novým plochým tesnením, pri spájaní závitov a hadicových spojov, krycích 

dosiek a pri montážnych opravách, pre motory a prevodovky a utesňovanie 

súčastí potrubí. Vhodný tiež pre spoje typu plast - kov a plast – plast.  

 

Spôsob použitia: 

Aplikujte na čisté, suché a odmastené plochy. Zvyšky starých tesnení 

odstráňte. Naneste potrebné množstvo tmelu, nechajte 10-15 minút voľne 

odvetrať a potom preveďte vlastnú montáž. Spoj je zaťažiteľný po uplynutí 

10-15 minút. Na jeho odstránenie použite Metaflux 80-07 Remoclean.   

  

Vlastnosti výrobku:  

•  Vynikajúca priľnavosť k utesňovaným plochám  

•  Odolný väčšine olejov, tukov a mazív  

• Odolný motorovým palivám, aditívam, plynom, vode a nemrznúcim  

   kvapalinám  

• Okamžite pripravený na použitie  

• Zaťažiteľný po 10-15 minútach  

• Schopnosť vyplniť špáru: 0,2 mm  

• Teplotná odolnosť: -55 °C až 250 °C (prechodne 300 °C)  

•Tlaková odolnosť: závit 1, “/8bar Závit 0, “/16 bar  

• Ľahká aplikácia tmelu  

• Neobsahuje silikón a izokyanáty  

•Farba: červená  

• Viskozita: vysoká, pastózna 

 

 

ezpečnostné pokyny : 

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na 

upozornenia na obale 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. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


