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Sealer On Roll
Vytvrzená samolepicí karosářská těsnicí páska na bázi MS Polymeru.

Half Moon

Flatt

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Sealer On Roll Half Moon 6mm x 9m SORH6 Kartonový box 6 mm x 9 m 1 35236

Sealer On Roll Half Moon 8mm x 9m SORH8 Kartonový box 8 mm x 9 m 1 35237

Sealer On Roll Half Moon 10mm x 9m SORH10 Kartonový box 10 mm x 9 m 1 35238

Sealer On Roll Flatt 4 mm x 9 m SOR4 Kartonový box 4 mm x 9 m 1 35247

Sealer On Roll Flatt 6mm x 16m SOR6 Kartonový box 6 mm x 16 m 1 35239

Sealer On Roll Flatt 8mm x 16m SOR8 Kartonový box 8 mm x 16 m 1 35240

Sealer On Roll Flatt 10mm x 16m SOR10 Kartonový box 10 mm x 16 m 1 35241 

Vlastnosti: Výhody:
• Vytvrzená těsnicí páska MS Polymer 
• Jednoduchá aplikace bez odpadu, 

ihned lakovatelný 
• Pružnost, mechanická odolnost 

a tvarová stálost
• Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty

• Hotový těsnicí produkt vysoké kvality
• Rychlost, efektivita a úspornost opravy;  

profesionální vzhled aplikace 
• Použití v náročných podmínkách 

provozu  
• Bezpečné použití, šetrný k lidem i okolí

Aplikace:

SEALER ON ROLL ploché a půlměsícové vytvrzené samolepicí karosářské těsnicí pásky na bázi MS 
Polymeru se používají na těsnění těch míst karoserie, kde je vyžadován profesionální vzhled opravy 
(různé lemy, švy, hrany dveří apod.). Trvalá pružnost, mechanická odolnost a tvarová stálost pásek je 
zárukou vysoké kvality provedené opravy.
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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. Místo opravy očistěte a odmastěte vhodným odmašťovadlem RETECH.

2. Štětcem naneste tenkou vrstvu primeru RETECH a nechte odvětrat (místo aplikace musí být na 
dotek nelepivé). 

3. Pásku vytvarujte a nalepte na požadované místo, pak jí pevně zatlačte.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Materiál MS POLYMER
Barva (vizuální) Bílá
Teplota zpracování: +10°C až +20°C
Teplotní odolnost až +70°C

Skladování:

24 měsíců.


