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Systém na opravy plastov.

Vlastnosti: Výhody:
• 100% tekutý uretán
• Jednoduché vytláčanie
• Široký teplotný rozsah -36°C až +100°C
• Tixotropný
• Brúsiť sa môže už po 10 minútach
• Sofistikovaná vytláčacia pištoľ
• Miešacia dýza obsahuje len malé 

množstvo produktu
• Opracovanie ako u karosárskych tmelov
• Kompatibilita so štandardnými 

náterovými systémami
• Pružný a odolný ako pôvodný diel
• Dlhá životnosť jednotlivých kartuší  

s tmelom v neotvorenom stave - 1rok

• Zaručuje dokonalé premiešanie  
a absolútnu priľnavosť

• Jednoduchá a rýchla práca
• Dá sa ľahko použiť kdekoľvek  

a kedykoľvek
• Nesteká, nekvapká, možno použiť aj 

nad hlavou
• Maximálne šetrí čas
• Dá sa ovládať jednou rukou
• Minimálny odpad
• Nie sú potrebné žiadne špeciálne 

nástroje
• Dá sa prelakovať
• Oprava zrovnateľná s originálom

Aplikácia:

PLASTIC & METAL REPAIR SYSTEM je kompletný systém na opravu všetkých typov plastov použí-

vaných v automobiloch aj vo všetkých servisoch. Využíva najnovšiu uretánovú technológiu na opravu 

všetkých druhov plastových nárazníkov, mriežok, plastových alebo kovových príchytiek atď.

PLASTIC & METAL REPAIR SYSTEM
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Návod na použitie:

1. Identifikujte typ plastu a podľa priloženej tabuľky vyberte vhodný typ opravného tmelu.

2. Opravovanú oblasť zdrsnite, v prípade potreby vybrúste drážku v tvare písmena V.

3. Opravovanú plochu vyčistite a odmastite priloženým CLEANEROM z oboch strán a utrite čistou 

suchou handričkou.

4. Naneste PRIMER (aktivátor) na obe strany opravovanej plochy a nechajte zaschnúť (neotierajte!).

5. Odstrihnite dostatočne veľký kus priloženej modrej plastovej fólie s minimálnym presahom 3-4 cm 

cez opravované miesto.

6. Nasaďte príslušnú kartušu do vytláčacej pištole, držte ju vo zvislej polohe a vytlačte trochu hmoty, 

kým sa obe zložky nezačnú vytláčať rovnomerne.

7. Pripevnite miešací hrot ku kartuši.

8. Na stred plastovej fólie naneste príslušný tmel v dostatočnom množstve potrebnom na opravu.

9. Naneste hmotu nanesenú na fóliu zo zadnej strany opravovanej plochy v priebehu maximálne 50 

sekúnd a pretlačte ju cez opravované miesto až na prednú stranu opravovaného miesta.

10. Ihneď potom aplikujte hmotu aj na prednú časť opravy.

11. Opatrne priložte plastovú fóliu aj na prednú časť opravy a vytvorte požadované pokrytie produk-

tom.

12. Pri teplote približne 20 - 25 °C možno kryciu fóliu odstrániť už po 10 minútach.

13. Potom sa hmota môže opracovať obvyklým spôsobom.

14. Ihneď po opracovaní môžete hmotu prelakovať RETECH kontúrovacím alebo oživovacím spre-

jom. Hmota je kompatibilní so všetkými spôsobmi lakovania.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

RIGIT CLEAR TPO FLEX

Čas pre otvorenie 1 min

Čas pre lepenie 5 min

Čas úplného vytvrdnutia 240 min

Teplota vytvrdzovania 80 °C (exotermická reakcia)

Tvrdosť SHORE 80 D 70 D

Pevnosť v ťahu 22 N/mm2 23 N/mm2

Predĺženie 15 % 20 %

Elektrická pevnosť 1,2 x 1015 Ω x cm 4,8 x 1014 Ω x cm

Teplotný rozsah -36 °C až +100 °C
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Objednávacie kódy:

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

Rigid RRG Dvojitá kartuša 50 ml R 34376

Flex RFX Dvojitá kartuša 50 ml R 34372

TPO RTO Dvojitá kartuša 50 ml R 34374

Clear RCR Dvojitá kartuša 50 ml R 34379

Cleaner RCN Fľaštička 125 ml R 34371

Primer RPR Spray 200 ml R 34375

PMR Tape RRT Role 3,6 m R 20080

PMR Backing Film RBF Role 3,6 m R 34370

Mixer RMX Vrecko 12 ks R 34373

Dispenser Gun RDG 1 ks R 34378

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


