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    RTT 
     Rychle tuhnoucí tmel  
     Popis: 
     RTS je dvousložková epoxidová hmota pro rychlé opravy, kterou je možno vrtat, brousit a přetírat.  
      
     Oblast použití: 
     RTT slouží k okamžité opravě tvrdých materiálů, např. prasklin, průsaků, úlomků u expanzních 
     nádob, bojlerů, radiátorů, palivových nádrží, chladičů, potrubí, šroubů apod. 
     
      Výhody:                                                          

1. Dlouhá doba skladování  
2. Možnost opracování 
3. Krátká doba vytvrzení 
                                                                                                  Technické údaje 

 
     Návod k použití: ROSem nebo DUSem odmastíme 
     povrch a zdrsníme podklad, potřebné množství k 
     opravě oddělíme a prohněteme mezi prsty (je dobré 
     ruce mít navlhčené) do šedé barvy, nejdéle zpracovat 
     do 10 min. Takto připravený tmel naneseme na 
     opravované místo a vlhkým prstem uhladíme. 
 
 
      Skladování:Uchovávejte  obal těsně uzavřený. 
      Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah  
      zdrojů vznícení. Chraňte před nesnášenlivými  
      materiály jako jsou vlhko, oxidační činitelé a kyseliny. 
      Balení: 57g 
      Skladovatelnost: 60 měsíců 
        
         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. 

Vzhled  Tuhá pasta 
Měrná hmotnost g/ml 1,90 
Doba zpracování min 15 
Vulkanizace min 15 
Modul MPa  1,20 
Pevnost MPa  12,00 
Tažnost  ------- 
Tvrdost  shA 85 
Pohyb ve spáře  ------- 
Smrštění % 0 
Aplikační teplota °C +5 až +35 
Tepelná odolnost  °C -40 až +149 
Odolnost UV záření  Ano 
Teplota skladování °C do +25 
Doba skladování měsíců 60 
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