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GAPOL  stříkací tmel
tekutý polyesterový tmel

Použití: 

Gapol stříkací tmel je dvousložkový polyesterový stříkací systém pro nanášení pomocí pneumatické 
pistole.  Umožňuje  dosáhnout  dokonalou a  hladkou vrstvu.  Doba vytvrzování  je  cca  2 hodiny.  Po 
vytvrzení lze mechanicky opracovávat i brousit jemným brusným papírem. 

 

Vlastnosti:

barva složka A  : světle šedá
složka B  : červená

zpracovatelnost 20 - 30 minut při 20 oC
vytvrzení 120 minut při 20 oC
dávkování 6- 7% tvrdidla na množství tmelu
spotřeba 1 litr = cca 6 m2 plochy s vrstvou 100 mikronů

Návod k použití:

Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit pomocí hrubého brusného papíru (P80 - 
P120) a zbavit mastnoty (nejlépe acetonem). Tmel smíchejte v předepsaném poměru s tvrdidlem a 
aplikujte. Po 30 minutách je možné tmel zabrousit (za sucha i mokra). Znečištěné nástroje se očistí 
nitroředidlem C 6000 nebo jiným ředidlem určeným pro polyesterové nátěrové hmoty.

Minimální teplota při nanášení je + 10oC. Snížená teplota zpomaluje vytvrzení, zvýšená ji urychluje. 

Balení:

• 1 a 3 l  (tvrdidlo je dodáváno současně v odpovídajícím množství) 

Skladování:

• Skladuje se v suchu při teplotě 20 oC
• Záruční doba 24 měsíců

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů 
a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit,  
zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Z těchto důvodů nemůžeme přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. Ručení za vhodnost 
našich produktů pro určité použití, stejně jako za určité vlastností těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě přislíbeno písemně. Pro 
další informace nás kontaktujte. Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ten je k dispozici na naší webové stránce. 
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