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GARIANT
tmel k vyrovnávání drobných nerovností 

Použití: 

Jednosložkový,  vodou ředitelný  tmel  pro povrchovou úpravu odlitků.  Neobsahuje  zdraví  škodlivé 
látky a rozpouštědla. Určen především na doladění drobných nerovností pod lak a jako svrchní vrstva 
po  zatmelení  hrubých  nerovností  pomocí  epoxidových  správkových  tmelů  (Gazol,  Gafero).
Po vytvrzení dobře brousitelný. V tenkých vrstvách zasychá velmi rychle cca 30 minut,  ve větších 
vrstvách dochází k proschnutí nejméně za 24 hodin při 20 oC.

Vlastnosti:

barva - černá, šedá
doba vytvrzení - tenká vrstva do cca 30 minut, silná vrstva (10 mm) –  nejméně 24 

   hodin při 20 oC (nízká teplota výrazně zpomaluje dobu vytvrzení)
zprac. a vytvrzovací teplota - min. 20  oC
není určen pro trvalý styk s vodou 

Návod k     použití:  

1. V případě vytěsnění tekuté složky vlivem dlouhodobého skladování, promíchejte obsah v plastové 
dóze. Přípravek je nutno uchovávat v původním obalu, a po odebrání nádobu znovu uzavřít. Pokud 
dojde k vyschnutí materiálu, lze jej mírně přiředit vodou.  

2. Nanáší se na povrch zbavený mechanických nečistot a mastnoty. 
3. Zpracovatelnost umožňuje snadné nanášení tmelu i na rozsáhlé části. Tmel nanášíme v tenké 

vrstvě. V případě oprav větších nerovností naneseme několik vrstev na sebe vždy po zaschnutí a 
zdrsnění předchozí vrstvy. 

4. Snížená teplota výrazně zpomaluje rychlost vytvrzení. 
5. Po vytvrzení je tmel dobře brousitelný, nezalepuje brusný kotouč.
6. Po skončení práce znečištěné nástroje umýt teplou vodou. 
 
Balení:

• Plastové nádoby o obsahu  5 nebo 15 kg

Skladování:

• Skladujte v původních uzavřených obalech, v suchu při teplotě 20 oC
• Záruční doba 6 měsíců

Ochrana a bezpečnost při práci:

• Zabránit  styku  s pokožkou,  zasaženou  pokožku  omýt  mýdlovou  vodou.  Při  kontaktu  s okem, 
vymývat proudem vody a při potížích vyhledat lékaře. 

• Po práci umýt ruce mýdlem a použít regenerační krém

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. 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 
však nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu.  
Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ty jsou k dispozici na naší webové stránce. 
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