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E.S. Easy Seal
Multifunkční těsnicí a lepící tmel.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

E.S. Easy Seal - White Cream EAS Kartuš 290 ml R 34919

E.S. Easy Seal - Black EASB Kartuš 290 ml R 34918

Vlastnosti: Výhody:
• Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
• Rychlé vytvoření nelepivé „slupky“
• Nespadává
• Rychle vytvrzuje
• Dobrá přilnavost
• Dobrá odolnost vůči UV záření
• Pevné gumové těsnění na bázi MS 

Polymeru

• Nezpůsobuje problémy při brzkém 
lakování

• Použití v jakémkoliv úhlu
• Velmi rychlá oprava karosářských dílů
• Přilne ke všem běžným povrchům
• Nestárne a nedegraduje
• Odolné vibracím, úderům, poškrábání...
• Životnost v uzavřeném stavu 12 měsíců

Aplikace:

E.S. Easy Seal byl vyvinut jako universální těsnící a lepící prostředek. Má vynikající přilnavost k větši-
ně materiálů včetně železných kovů, lehkých kovů, dřevu, sklu, mramoru, většině plastů, stavebních 
materiálů, lakovaným plochám atd. Používá se pro řadu aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopra-
várenství, potravinářství, zdravotnictví, při montážních pracích atd. Lze použít i na citlivé materiály 
(např. polystyren). Může být použit i na vlhké podklady. Mezi běžná použití patří např.: těsnění /lepení 
automobilových karosérií a doplňků, nejrůznější montážní těsnění/lepení, těsnění potrubí atd.
Výrobek je schválen a vyhovuje požadavkům nařízení EP a ES č.1935/2004 pro nahodilý nebo nepří-
mý kontakt s potravinou.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

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 žád-
ném 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., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Před samotnou aplikací dokonale očistěte lepené plochy, popřípadě zdrsněte. 

2. Poté lepené plochy odmastěte produktem RETECH Clean nebo RETECH Autoclean (100 % čistič 
a odmašťovač).

3. Seřízněte aplikátor na požadovaný průměr a naneste E.S. Easy Seal na jednu z těsněných ploch.

4. Po nanesení E.S. Easy Seal můžete provést úpravu jeho tvaru a povrchu.

5. Tmel začne zasychat po cca 20 minutách.

6. Po cca 45 minutách tmel vytvoří elastický povrch a je možno jej přelakovat.

7. E.S. Easy Seal vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, čas vytvrzení je závislý na tloušťce tmelu, teplotě a 
vzdušné vlhkosti.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Rozsah teplot trvale -25 °C až +90 °C; krátkodobě -25 °C až +150 °C
Časy vytvrzení: zasychání 20 minut

nelepivý 45 minut (elastický povrch)
plné vytvrzení Tloušťka 3 mm po 24 hodinách, při 23 °C a 50 % relativní 

vlhkosti
Způsob vytvrzení Vzdušnou vlhkostí
Životnost (uzavřený stav) 12 měsíců
Teplota skladování +5 °C až +25 °C
Hustota 1,6 g/cm3

Predĺženie (do pretrhnutia) 250 %
Tvrdosť Shore "A" (EN ISO 868) 50
Pevnosť v strihu (ISO 4587) >= 1,5 N/mm2

Pevnosť v ťahu (ISO 37) 1,8 N/mm2

Pevnost v tlaku 2,30 MPa
Odolnost proti plísním Ano
Barva bílá krémová, černá
Odolnost proti UV záření Dobrá
Vůně, zápach Bez vůně, bez zápachu


