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POLYESTEROVÝ TMEL 
 PROFESIONÁL 

 PN:KT-V- 34- 01-10    
  

 
Název výrobku 
Profesionál - polyesterový tmel 
 
Složení     
Disperze anorganických plnidel a pigmentů v nenasycené polyesterových pryskyřic v organických rozpouštědlech s 
přísadou urychlovače. 
 
Odstín 
Nenormalizovaný  bílo-šedý 
 
Použití  
Tmel je určen  tmelení středních a menších nerovností automobilových karoseriích,dále i různých kovových  
výrobků,odliky,povrhy strojů nebo železniční a kolejová vozidla.Je doporučen i na vyrovnávání nerovností na 
dřevu,laminátu,betonu.atd. 
Nesmí se používat  v interiéru na tmelení nábytku,dětských hraček a na plochy,které přicházejí do styku s potravinami a 
pitnou vodou. 
Příklad podkladu:opravované místo se připraví tak,že se odstraní rez,staré nátěry a nečistoty(včetně mastnoty)a případně 
se zdrsní brusným papírem P 60. 
Tmelení: 
z obalu se čistou stěrkou odebere potřebné množství tmelu a k němu se přidají 2 % PE-iniciátoru 
( 100 dílů tmelu ku 2 dílům PE-iniciátoru) ,směs se zhomogenizuje a nanese stěrkou na opravované místo.Směs tmelu s 
PE- iniciátorem je nutné zpracovat do 6 minut.Při teplotě 20°C je tmel brousitelný za 20 minut. 
Broušení:k broušení použijeme brusný papír P 80-P 120.Jako vrchní nátěr je možno použít všechny typy běžných 
nátěrových hmot. 
 
Ředidlo k čištění pomůcek 
C 6000 
 
Tužidlo 
PE-iniciátor 
 
Poměr tužení:  100 dílů  tmelu :    2 dílům  PE-iniciátoru                
 
Zpracovatelnost natužené směsi : 6 minut  při  20°C 
 
Nanášení 
Stěrkou 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
KLASIFIKACE:  Xn - zdravý škodlivý 
                            O   - oxidující (platí pro PE -iniciátor)  
 
 
 



První pomoc 
Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z 
etikety. 
Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení,při potížích s dýcháním 
zahájit umělé dýchání,při strátě vědomí uložit postiženého do stabilizované polohy,nepodávat nic do úst a přivolat 
lékaře 
Při požití:  podat 3-4 tablety živočišného uhlí,postiženého držet v klidu nevyvolávat zvracení,vyhledat lékařskou pomoc. 
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody  a mýdlem k omývání nepoužívejte 
organická rozpouštědla. 
Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou při otevřených víčkách.Vyhledat lékařskou pomoc v případě 
přetrvávajících potíží. 
 
Vzhled    
máslovitá hmota bez  cizích mechanických  nečistot        
Obsah netěkavých složek   
3 hod/135 °C                       min  80 % 
Konzistence   máslovitá 
Doba zasychání     
Stupeň    4        v min.              max.   20                                       
Vzhled     
hladký, slitý  bez povrchových  defektů        
    
Balení 
150g,500g,1kg,2 kg 
 
Záruční doba:      10 měsíců od data plnění uvedené na obalu. 


