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Quick Metal
Mnohoúčelová opravárenská hmota.

Objednávacie kódy:

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

Quick Metal RQM Tuba 57 g R 34570

Vlastnosti: Výhody:
• Zložky obsiahnuté v pomere
• Skvelá chemická odolnosť
• Vytvrdzuje i pod vodou 
• Vysoká pevnosť v ťahu aj tlaku

• Odpadá nepresné odmeriavanie
• Použitie v rôznych oblastiach priemyslu
• Rýchle a bezpečné opravy 
• Možno bežne opracovávať

Aplikácia:

QUICK METAL RETECH je mnohostranná, rýchla, epoxidová, opravárenská hmota v tyči. Ľahké 
miešanie - žiadne odmeriavanie množstva jednotlivých zložiek. Vytvrdne do 30 minút. Po vytvrdnutí 
možno brúsiť, vŕtať, lakovať a inak upravovať. Môže byť použitý aj pod vodou (studená voda spoma-
ľuje proces tvrdnutia). Priľne ku kovom, keramike, sklu, kameňu a k mnohým umelým hmotám (nie 
polyetylén a polyuretán).
Unikátne jednokusovej prevedenie eliminuje problémy vznikajúce pri dvojzložkových epoxidoch s ich 
pomermi miešania, priľnavosťou, tvrdosťou, balením atď. Používa sa na opravy kovových dielov, 
opravy prasklín v nádržiach, opravy trubiek, opravy prasknutých odliatkov atď.
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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. Pre zabezpečenie optimálnej adhézie odstráňte z povrchu všetky nečistoty a mastnotu. K odmas-
tenie použite produkt RETECH FINE CLEANER.

2. Odrežte požadované množstvo a premasírujte medzi prstami do jednotnej farby. Ak je hmota príliš 
tuhá, nechajte ju chvíľu pri izbovej teplote.

3. Pripravenú hmotu aplikujte na pripravený opravovaný povrch. Hmota nebude mať ihneď vysokú 
pevnosť spoja, len manipulačnú!

4. Prebytočnú hmotu odrežte nožíkom namočeným vo vode ešte pred stvrdnutím.

5. Za 10-15 minút bude hmota tvrdá ako kov, za 30 minút je vytvrdená a môžeme ju vŕtať, brúsiť, 
rezať, natierať farbou atď.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Hustota 1,57 kg/dm3

Zmrštenie počas procesu tuhnutia < 1 %
Neprchavý obsah 100 %
Pevnosť v tlaku 84 MPa
Pevnosť v ťahu 47 MPa
Pevnosť v strihu 6,2 MPa
Tvrdosť (Shore D) 80
Tepelná odolnosť 120 °C krátkodobo 150 °C
Špecifický odpor 3x 1010 Ω.m
Nevodivosť (Dielektrická pevnosť) 300 V/mm
Čas vytvrdnutia 30 minút
Trvanlivosť (skladovanie pri 25°C) 18 mesiacov


