
www.retech.com

M
a

te
ri

á
ly

 p
ro

 l
a

k
o

v
n

y

Stříkatelné těsnění karoserie bez izokyanátů.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Technoseal 3 - Beige RTS3B Kartuš 290 ml 1 35455

Technoseal 3 - Black RTS3BL Kartuš 290 ml 1 35457

Vlastnosti: Výhody:
• MS Polymerová báze
• Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty
• Lze jej lakovat ihned po aplikaci
• Obnovuje originální strukturu

• Jednoduchá aplikace, úspora materiálu
• Bezpečné pro životní prostředí
• Úspora času
• Dokonalý vzhled opravy

Aplikace:

TECHNOSEAL 3 BEIGE/ BLACK se používá pro utěsnění spár a přechodů jednotlivých dílů karo-
serie vozidel, jako prvek odhlučnění a jako alternativní ochrana spodků proti abrazivním vlivům. Je 
přelakovatelný všemi běžnými typy lakování.

Technoseal 3
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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. Ošetřované plochy očistit a odmastit vhodným produktem RETECH a nechat odvětrat.

2. Aplikovat pomocí pistole RETECH PROGUN NEW. Nastavení pistole provést podle návodu k ob-
sluze pistole.

3. Lakovat lze okamžitě „mokrý“ na „mokrý“ nebo až po úplném vytvrzení. Pro dosažení optimálního 
výsledku se doporučuje lakování do 72 hodin po aplikaci.

Upozornění: Plniče a primery na bázi vody aplikovat až po úplném vytvrzení produktu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Měrná hmotnost: ca. 1,6 g/ml
Zaschnutí na povrchu (při 20°C a 50% RV): ca. 15 min
Míra vytvrzování po 24-hod (při 20°C a 50% RV): ca. 2,0 mm
Tvrdost SHORE - A (DIN 53505): ca. 55
Změna objemu při tuhnutí (DIN 52451): < 6%
Pevnost v tahu (DIN 53504 / ISO 37): ca. 1,6 MPa
Pevnost ve smyku (DIN 53283 / ASTM D1002): ca. 1,0 MPa
Tažnost do přetržení (DIN 53504 / ISO 37): ca. 150%
Síla pro odtržení (DIN 53515 / ISO 34): ca. 8 N/mm
Teplotní odolnost: -40°C až +100°C
Aplikační teplota: +5°C až +35°C
Životnost a skladování (uzavřený stav): 12 měsíců


