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• Dvousložkový produkt

• Může být použit i na vlhké povrchy

• Vynikající přilnavost ke gumovým povr-
chům

• Není třeba žádné nářadí, pouze nůž 
a hořák

• Snadná příprava

• Použití kdekoliv a kdykoliv

• Možnost použití na všechny typy do-
pravníkových pásů

• Velice rychlá oprava

BELT REPAIR SYSTEM R 34578

Název Sklad. kód Balení Objed.číslo

Belt Repair System - Kit BRS Sada – 2x kelímek R 34578

Objednací kódy:

Vlastnosti: Výhody:

Hmota na opravy dopravníkových pásů a gumových povrchů

Aplikace:

RETECH BELT REPAIR SYSTEM je dvousložková hmota (Báze 500 g a Aktivátor 250 g) určená k opravám poškozených 
pásů, pásových dopravníků a jiných gumových povrchů. 

BELT REPAIR ACTIVATOR (primer) BELT REPAIR COMPOUND (plnič)
Vzhled Jantarové kuličky Černé kuličky
Čas vytvrzení 10 min 40 min
Vydatnost produktu 0.062 m²/125 g při hloubce 2 mm 0,125 m²/250 g při hloubce 2 mm
Životnost neomezená neomezená

Technická data:
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u K. Hory; tel./fax: 327 596 428, 327 596 128; e-mail: info@retech.cz, www.retech.com

Návod na použití:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání:

Bezpečnost:Bezpečnost:
Přípravek není nebezpečný pro zdraví člověka a životní prostředí. Nevdechujte výpary během zahřívání.

Pokyny pro likvidaci nespotřebovaných zbytků přípravku a jeho obalu:Pokyny pro likvidaci nespotřebovaných zbytků přípravku a jeho obalu:

Přípravku: Malá množství se mohou odstraňovat společně s komunálními odpady. Druh odpadu-kód 08 04 10

Obalu:  Odevzdejte ve sběrně tříděného odpadu. Druh odpadu-kód 15 01 02
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

PŘÍPRAVA POVRCHU:
Jednoduše vyřízněte poškozenou plochu z dopravníkového pásu až na nosné plátno pásu. Při vyřezávání poškozeného 

místa dbejte na to, aby byl tvar výřezu členitý (rybinový tvar) a ne tzv.tupý. Odstraňte veškeré nečistoty, prach a mastnotu. 
Pokud je to možné lehce zdrsněte opravovaný povrch smirkovým plátnem nebo jiným podobným způsobem.

POSTUP APLIKACE:
RETECH BELT REPAIR SYSTEM je dodáván ve formě barevných kuliček. Čirý jantarový primer (ACTIVATOR) a černý 

plnič (COMPOUND). 
1. Nasypte čiré kuličky (ACTIVATOR) v dostatečném množství na poškozený povrch tak, aby pokryly celé vyříznuté 

místo opravy. Poté zahřívejte opravované místo do té doby než se kuličky úplně roztaví a vytvoří souvislou vrstvu. 
Nechte vytvrdit po dobu 5minut.

2. Po vytvrzení aktivátoru nasypte do místa opravy druhý komponent,-černý plnič (COMPOUND) a opět lehce za-
hřívejte opravované místo dokud se povlak úplně neroztaví. Přidávejte jej podle potřeby až do úplného vyplnění 
poškozeného místa.

3. V případě potřeby je možné upravit ještě nevytvrzený povrch vlhkým plátnem nebo utěrkou. Nechte zaschnout 
40 minut a poté se může dopravník uvést zpět do provozu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!


