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              E T 
                Elastický těsnící tmel  
                      Popis: 
                E T je jednosložkový, rychleschnoucí elastický, těsnící tmel na bázi polysiloxanů. 
                      Oblast použití: 
                  E T lze použít k těsnění a tmelení v různých oblastech výroby,údržby,dopravy a stavebnictví  
                        kde je třeba elastického tmelu s velmi rychlou tvorbou povrchové slupky. 
                        E T má výbornou přilnavost k eloxovanému hliníku, nerezové oceli,sklu, lakované kovy, 
                       Pryže, gumy a jejich vzájemných kombinací. E T se používá k tmelení a těsnění např. 
                       skel(v gumě) automobilů, vlaků, světlíků, skříní, clon, patek světel a stožárů apod.      
                              
                      Výhody:                                                          Návod k použití: 
                           1) Tvorba slupky do 5 minut                               Odříznout kryt závitu a špičku na požadovanou  
                           2) Odolné vodě a vlhku                                        šířku tmelení,očistěte tmelené plochy od mastnoty,  

3) Vysoká přilnavost                                            volných částic,prachu ROSem,naneste na jednu  
                           4) Trvale pružný                                                   stranu spoje.Tmelené spoje přiložte k sobě do 5 min. 

5) Vysoká teplotní odolnost                                 Teplota aplikace +5/+35°C. Tepelná odolnost po 
                                Rychlost nanášení:150 g/min                         vytvrzení –50/+180 °C,tvorba povrchové vrstvy        

                                                                        5 min.Doba úplného vytvrzení je při 23°C 1,5mm/24 h. 
 

                    Skladování:                                                         
                        Uchovávejte  obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. 
                        Chraňte před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko,oxidační činitelé a kyseliny. 
                               
                         Trvanlivost:při teplotě +5/+25°C 24 měsíců.          Balení:Kartuše 310 ml 
                       Barva:černá 
  
                       Omezení: není přetíratelný! 
                               
 
 
                               Upozornění: 
                               Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího  vědění,  
                               současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností 
                               ze spolupráce s výrobci a opravnami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná,netvoří žádný právní 
                               závazek a nezbavují kupujícího  možnosti  realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním,          
                               technologickým a zpracovatelským  podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních  
                               záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.V případě technický informací se obraťte na naši společnost.

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01,   tel: 723 141 293 ; 
E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

Web:www.novaticz.cz 
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