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LS Filler
Jemný krystalický plnič pro nízkoviskózní kyanoakrylátová lepidla.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

LS Filler LSF Lahvička 30 g 1 35210

Vlastnosti: Výhody:
• Při kontaktu s lepidlem velice rychle 

vytvrzuje
• Lze aplikovat ve vrstvách
• Po vytvrzení lze opracovávat běžnými 

způsoby
• Extra jemný krystalický granulát

• Vyplňuje i velmi široké spáry
• Praktická tryska pro přesné dávkování
• Všestranné použití

Popis:

RETECH LS FILLER je jemný krystalický plnič pro nízkoviskózní kyanoakrylátová lepidla. Používá 
se při opravách k rychlému vyplnění spár a prasklin. Taktéž je vhodný jako plnič k zarovnání, popř. 
zpevnění povrchů. 

V případě, že se LS FILLER při aplikaci navrství v dostatečné tloušťce, tak jej lze po vytvrzení brou-
sit, resp. tvarovat, vrtat a lze do něj řezat závity. Následně může být lakován, aby se dotvořil celkový 
vzhled opravy.

Nejlepších a nejrychlejších výsledků je dosaženo s kyanoakrylátovým lepidlem RETECH 
POLYFIX R 575.
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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

Aplikace:

Vyčistit a odmastit povrch pomocí čističe RETECH FINE CLEANER.

Vyplnit místo opravy pomocí RETECH LS FILLERu v tloušťce max. 2 mm. Nanést přiměřené množ-
ství kyanoakrylátového lepidla na povrch RETECH LS FILLERu tak, aby se do něj vstřebal. Nechat 
lepidlo cca 30 sekund vytvrdnout. Postup následně opakovat do vyplnění kompletní spáry opravova-
ného místa. Max. doporučená šíře spáry je 6 mm.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Základ Směs oxidů křemičitého, vápenatého a sodného
Měrná hmotnost 2,45 Kg/l
Barva Bílá
Vůně Bez vůně
Tvrdost 5100 N/mm2

Aplikační teplota +10 °C až +35 °C 
Doba vytvrzování 30 sekund1)

1) při 20 °C (68 °F) a 50 % relativní vlhkosti

Skladování:

Skladujte na suchém temném místě při teplotě mezi +0 °C až +40 °C při max. 60 % RH. Chraňte před 
přímým slunečním světlem, vysokými teplotami, mrazu a vlhkosti.


