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Striekateľné tesnenie karosérie bez izokyanátov.

Objednávacie kódy:

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

Technoseal 3 - Beige RTS3B Kartuša 290 ml 1 35455

Technoseal 3 - Black RTS3BL Kartuša 290 ml 1 35457

Vlastnosti: Výhody:
• MS Polymérová báza
• Neobsahuje rozpúšťadlá a izokyanáty
• Dá sa lakovať ihneď po aplikácii
• Obnovuje originálnu štruktúru

• Jednoduchá aplikácia, úspora materiálu
• Bezpečné pre životné prostredie
• Úspora času 
• Dokonalý vzhľad opravy

Aplikácia:

TECHNOSEAL 3 BEIGE/BLACK sa používa pre utesnenie špár a prechodov jednotlivých dielov ka-
rosérie vozidiel, ako prvok odhlučnenia a ako alternatívna ochrana spodkov proti abrazívnym vply-
vom. Je prelakovateľný všetkými bežnými typmi lakovania.

Technoseal 3
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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. Ošetrované plochy očistiť a odmastiť vhodným produktom RETECH a nechať odvetrať.

2. Aplikovať pomocou pištole RETECH PROGUN NEW. Nastavenie pištole vykonať podľa návodu 
k obsluhe pištole.

3. Lakovanie je možné okamžite „mokrý“ na „mokrý“ alebo až po úplnom vytvrdení. Pre dosiahnutie 
optimálneho výsledku sa odporúča lakovanie do 72 hodín po aplikácii.

Upozornenie: Plniče a primery na báze vody aplikovať až po úplnom vytvrdení produktu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Merná hmotnosť: cca. 1,6 g/ml
Zaschnutie na povrchu (pri 20°C a 50% RV): cca. 15 min
Miera vytvrdzovania po 24-hod (pri 20°C a 50% RV): cca. 2,0 mm
Tvrdosť SHORE - A (DIN 53505): cca. 55
Zmena objemu pri tuhnutí (DIN 52451): < 6%
Pevnosť v ťahu (DIN 53504 / ISO 37): cca. 1,6 MPa
Pevnosť v šmyku (DIN 53283 / ASTM D1002): cca. 1,0 MPa
Ťažnosť do pretrhnutia (DIN 53504 / ISO 37): cca. 150%
Sila pre odtrhnutie (DIN 53515 / ISO 34): cca. 8 N/mm
Teplotná odolnosť: -40°C až +100°C
Aplikačná teplota: +5°C až +35°C
Životnosť a skladovanie (uzavretý stav): 12 mesiacov


