
www.retech.com

L
e

p
ia

c
e

 a
 o

p
ra

v
n

é
 p

ro
d

u
k

ty

Viacúčelový tesniaci a lepiaci tmel.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

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

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

Vlastnosti: Výhody:
•  Neobsahuje izokyanáty a rozpúšťadla
• Rýchle vytvorenie nelepivej „šupky“
• Nespadáva
• Rýchle vytvrdzuje
• Dobrá priľnavosť
• Dobrá odolnosť voči UV žiareniu
• Pevné gumové tesnenie na báze 

MS Polyméru

• Nespôsobuje problémy pri včasnom 
lakovaní

• Použitie v akomkoľvek uhle
• Veľmi rýchla oprava karosárskych dielov
• Priľne ku všetkým bežným povrchom
• Nestarne a nedegraduje
• Odolné voči vibráciám, úderom, 

poškrabaniu,...
• Životnosť v uzatvorenom stave 12 mesiacov

Aplikácia:

E.S. Easy Seal bol vyvinutý ako univerzálny tesniaci a lepiaci prostriedok. Má vynikajúcu priľnavosť 
k väčšine materiálov vrátane železných kovov, ľahkých kovov, drevu, sklu, mramoru, väčšine plastov, 
stavebných materiálov, lakovaným plochám atď. Používa sa na radu aplikácií v priemysle, stavebníc-
tve, autoopravárenstve, zdravotníctve, pri montážnych prácach atď. Možno ho používať aj na citlivé 
materiály (napr. polystyrén). Môže byť použitý aj na vlhké podklady. Medzi bežné použitie patrí napr.: 
tesnenie /lepenie automobilových karosérií a doplnkov, najrôznejšie montážne tesnenie/lepenie, tes-
nenie potrubí atď.
Výrobok je schválený a vyhovuje požiadavkám nariadenia EP a ES č.1935 / 2004 pre náhodný alebo 
nepriamy kontakt s potravinou.

E.S. Easy Seal
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Pred samotnou aplikáciou dokonale očistite lepené plochy, prípadne zdrsnite. 

2. Potom lepené plochy odmastite produktom RETECH CLN (CLEAN, 100% čistič a odmasťovač).

3. Zrežte aplikátor na požadovaný priemer a naneste E.s. Easy Seal na jednu z tesnených plôch.

4. Po nanesení E.s. Easy Seal môžete  upraviť jeho tvaru a povrchu.

5. Tmel začne zasychať po 15 minútach.

6. Po cca 45 minútach tmel vytvorí elastický povrch a je ho možné prelakovať.

7. E.s. Easy Seal vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou, čas vytvrdenia je závislý na hrúbke tmelu, teplote 
a vzdušnej vlhkosti.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Rozsah teplôt trvale -25 °C až +90 °C; krátkodobo -25 °C až +150 °C
Časy vytvrdenia: zasychania 20 minút

nelepivý 45 minút (elastický povrch)
plné vytvrdenie Hrúbka 3 mm po 24 hodinách, pri 23 °C a 50% relatívní vlhkosti

Spôsob vytvrdenia Vzdušnou vlhkosťou
Životnosť (v uzatvorenom stave) 12 mesiacov
Maximálna skladová teplota +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

Pevnosť v tlaku 2,30 MPa
Odolnosť voči plesniam Ano
Farba biela krémová, čierna
Odolnosť voči UV žiareniu Dobrá
Vôňa, zápach Bez vône, bez zápachu


