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LS Filler
Jemný kryštalický plnič pre nízkoviskózne kyanoakrylátové lepidlá.

Objednávacie kódy:

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

LS Filler LSF Fľaštička 30 g 1 35210

Vlastnosti: Výhody:
• Pri kontakte s lepidlom veľmi rýchlo 

vytvrdzuje
• Možno ho aplikovať vo vrstvách
• Po vytvrdnutí možno opracovávať 

bežnými spôsobmi
• Extra jemný kryštalický granulát

• Vypĺňa aj veľmi široké škáry
• Praktická tryska pre presné dávkovanie
• Všestranné použitie

Popis:

RETECH LS FILLER je jemný kryštalický plnič pre nízkoviskózne kyanoakrylátové lepidlá. Používa 
sa pri opravách k rýchlemu vyplnenie škár a prasklín. Taktiež je vhodný ako plnič k zarovnaniu, popr. 
spevneniu povrchov. 
V prípade, že sa LS FILLER pri aplikácii navrství v dostatočnej hrúbke, tak ho možno po vytvrdnutí 
brúsiť, resp. tvarovať, vŕtať a možno do neho rezať závity. Následne môže byť lakovaný, aby sa do-
tvoril celkový vzhľad opravy.
Najlepšie a najrýchlejšie výsledky sú dosiahnuté s kyanoakrylátovým lepidlom RETECH POLYFIX 
R 575.
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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

Aplikácia:

Vyčistiť a odmastiť povrch pomocou čističa RETECH FINE CLEANER.

Vyplniť miesto opravy pomocou RETECH LS FILLER v hrúbke max. 2 mm. Naniesť primerané množ-
stvo kyanoakrylátového lepidla na povrch RETECH LS FILLERu tak, aby sa do neho vstrebal. Nechať 
lepidlo cca 30 sekúnd vytvrdnúť. Postup následne opakovať do vyplnenia kompletnej škáry opravo-
vaného miesta. Max. odporúčaná šírka škáry je 6 mm.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Základ Zmes oxidov kremičitého, vápenatého a sodného
Merná hmotnosť 2,45 Kg/l
Farba Biela
Vôňa Bez vône
Tvrdosť 5100 N/mm2

Aplikační teplota +10 °C až +35 °C 
Doba vytvrdzovania 30 sekúnd1)

1) pri 20 °C (68 °F) a 50 % relatívnej vlhkosti

Skladovanie:

Skladujte na suchom tmavom mieste pri teplote medzi +0 °C až +40 °C při max. 60 % RH. Chráňte 
pred priamym slnečným svetlom, vysokými teplotami, mrazom a vlhkosťou.


