
www.retech.com

F
é

n
y

e
z

ő
 m

ű
h

e
ly

 k
e

ll
é

k
e

k

Technoseal 3
S zórópisztollyal felhordható tömítő anyag izocianátmentes.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Technoseal 3 - Beige RTS3B Tubusok 290 ml 1 35455

Technoseal 3 - Black RTS3BL Tubusok 290 ml 1 35457

Tulajdonságok: Előnyök:
• MS Polimer 
• Nem tartalmaz izocianátot vagy más 

oldószereket 
• A használat után azonnal fényezhető 
• Visszaállítja az eredeti állapotot 

• Egyszerű alkalmazás, anyagot takarít 
meg

• Környezetkímélő
• Időt takarít meg
• A javítás tökéletes megjelenése

Alkalmazás:

TECHNOSEAL 3 BEIGE/BLACK rések, hézagok, átlapolt lemezek tömítésére a karosszérián, hang-
szigetelő anyagként is használható, illetve alkalmazható alternatív védőrétegként az autók alvázára az 
abrazív - felületkoptató hatások ellen. Fényezhető minden szokványos fényezéssel.
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A kezelendő felületet tisztítsa meg és zsírtalanítsa a megfelelő RETECH zsírtalanítóval.

2. RETECH PROGUN NEW pisztoly segítségével vigye fel. Állítsa be a pisztolyt a használati utasítá-
sának megfelelően.

3. A festék azonnal felvihető „nedvest“ a „nedvesre“ vagy teljes keményedés után. Az optimális ered-
mények elérése érdekében ajánlott a festést a felhordás után 72 órán belül alkalmazni.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Figyelmeztetés:

Száraz, fagymentes helyen tárolja. Felhasználható az eredeti csomagolásban 1 évig.

Műszaki adatok:

Saját tömeg: kb. 1,6 g/ml
Felületi megszáradás (20°C-on és 50% relatív páratartalomnál): kb. 15 perc
Kikeményedés mértéke 24 óra elteltével (20°C-on és 50% relatív 
páratartalomnál):

kb. 2,0 mm

SHORE keménység- A (DIN 53505): kb. 55
Térfogat változása megszilárdulásnál (DIN 52451): < 6%
Szakítószilárdság (DIN 53504 / ISO 37): kb. 1,6 MPa
Nyírószilárdság (DIN 53283 / ASTM D1002): kb. 1,0 MPa
Szakadási nyúlás (DIN 53504 / ISO 37): kb. 150%
Szakítóerő (DIN 53515 / ISO 34): kb. 8 N/mm
Hőállóság: -40°C és +100°C között
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +35°C között
Élettartam és tárolás (lezárt állapotban): 12 hónap


