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CLOU  Polyesterspachtel
polyesterový dvousložkový tmel bílý

Sada obsahuje:
 polyesterovou tmelovou hmotu v plechové dóze (500g)
 tvrdidlo (pasta) v tubě
 červenou plastovou stěrku
 2 průhledné fólie

Charakteristika
Plnící stěrkový tmel určený pro všechny plochy na dřevě a plastech s uzavřenými póry.

 neporézní jemný tmel
 bílá barva
 velice dobrá plnící schopnost
 snadno brousitelný
 tmel vytvrzuje v průběhu několika minut
 po zaschnutí tmel nemění svůj objem
 plně zatížitelný po 20 – 40 minutách

Oblast použití
Dvousložková plnící hmota slouží k rekonstrukci vylomených nebo vytržených kování, vložek a šroubů, k vyplňování 
hlubokých děr, rýh a prohlubní.

Příprava povrchu ke tmelení
Z opravovaného objektu odstraňte všechny volné části.
Ostrým dlátem zařízněte jemně hrany k vytvoření hladkého přechodu ploch.

Poměr míchání směsi
Na hladké čisté podložce smíchejte pomocí červené stěrky potřebné množství bílé polyesterové tmelové hmoty, které 
dokážete hned zpracovat, s 2% tvrdící pasty z přiložené tuby. Míchejte rychle a intenzivně.
Směs tvrdne již po 3 až 10 minutách.

Zpracování
Tmel pevně zatlačte na opravované místo a upravte tak, aby mírně převyšoval nad okolní povrch.

Modelování:
Přiložte průhlednou fólii a natlačte ji na tmel. Po 3 – 10 minutách fólii opatrně nazdvihněte a odstraňte. Fólii ihned 
očistěte omývacím roztokem CLOU Waschlösung A nebo acetonem. Modelujte rychle, aby tmel neztvrdl příliš brzy.

Začištění rovinné plochy:
Přebytečný tvrdý tmel opatrně začistěte broušením brusným papírem s zrnitostí postupně 180 / 240 / 360.

Začištění hran:
Přesahující materiál tmelu na hranách „odřízněte“ opatrně ostrým dlátem v tenkých vrstvách. Čím tvrdší je tmel, tím 
jemnější musí být řez.

Bezpečnostní upozornění:
Dodržujte pracovní postup! Jen tehdy je zaručen požadovaný výsledek.
Obsahuje nebezpečnou látku styrol.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Nevylévejte do kanalizace. Proveďte opatření proti vzniku 
elektrostatického náboje. Zpracovávejte jen v dobře větraných prostorách.
Uchovávejte v suchu a chladu. 
Při kontaktu s očima vyplachujte několik minut otevřené oči tekoucí vodou, při obtížích vyhledejte lékaře.
Při požití nevyvolávejte zvracení vyhledejte lékařskou popmoc a předložte obal, etiketu nebo tento technický list.
Označení: Hořlavý!  Třída 3.  UN číslo 3269 Vícesložkové systémy s polyesterovou pryskyřicí


