Dawex Chemical, Okružní 4550, 760 05 Zlín, tech. podpora: 777 644 770, tel: 577 242 395, fax: 577 220 252

GAPOL ALU
polyesterový správkový tmel s hliníkem

Použití:
GAPL alu je dvousložkový polyesterový tmel s vysokým obsahem Al plniv. Vyznačuje se zvýšenou
teplotní odolností. Je částečně elastický a odolný proti vibracím. Je určen na vyrovnání drobných
s středních nerovností s cílem vytvořit spojovací vrstvu pod konečný lak. Hlavní důraz je kladen na
vynikající brousitelnost. Snadno se nanáší, má výbornou přilnavost k různým povrchům, je neporézní
a po vytvrzení se nepropadá a nepraská. Po zabroušení lze tmel snadno překrýt všemi běžnými nátěry
(syntetické, akrylátové, polyuretanové, epoxidové).
Vlastnosti:
barva
zpracovatelnost
vytvrzení
dávkování

složka A : kovově šedý
složka B : červená
4 - 6 minut
25- 30 minut při 23 oC
2- 3% tvrdidla na množství tmelu

Návod k použití:
Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit a zbavit mastnoty (nejlépe acetonem) a
mechanických nečistot. 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.
Balení:
• 0,75 kg, 1,8 kg, (tvrdidlo je dodáváno současně s tmelem 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. 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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