
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Hliníkový tmel včetně tvrdidla
(2893-139)
Alu
1,8 Kg / 2893-103-9

Hliníková stěrka se používá k opravě a vyplňování
velkých prohlubní, jakož i k částem vozidla, které
jsou vystaveny vibracím nebo oscilacím. Díky
hliníkovým částicím, které obsahuje, má tato
stěrka dobrou odolnost vůči vyšším teplotám (až
do cca 90 ° C). Lepí se na hliník, plasty, ocel a
pozinkovanou ocel
k vyplnění větších prohlubní a částí, které jsou
vystavené vibracím či chvění
přilnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a
pozinkované oceli
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Pokyny k použití
Aplikace: Povrch opatrně odmaštěte, očistěte a obruste. Odstraňte plnivo a opatrně promíchejte v poměru 100
g plniva k 2-3 g tužidla a aplikujte během 4-6 minut (při 20 ° C). Teplo urychluje proces kalení. Vyrovnaný povrch
lze brousit po pouhých 20–25 minutách. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí
na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v
jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu.
Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Hliníkový tmel, k vyplnění hlubších prohlubní, k vyplnění vyplnění hlubších prohlubní a dílů, jež jsou vystaveny
vibracím nebo oscilacím.
Částečky hliníku zlepšují odolnost proti vyšším teplotám a zaručují vynikající přilnavost. Díky svému chování při
smršťování – příznivější než běžné druhy tmelu – a své vysoké elasticitě je tento tmel předurčen pro vyplňování
hlubším prohlubní, jakož i pro použití u dílů, jež jsou vystaveny vibracím nebo oscilacím. Velice dobrá odolnost proti
vyšším teplotám (až do cca 90 °C) a kolísajícím teplotám umožňuje jeho použití i na rozehřátých místech (např.
kapoty motoru)


