
 

   Technický list 

 

 

 

Body Tmel Uni-

Body Tmel Uni-FinejePolyesterový, dvousložkový, antikorozní stěrkový tmel s velmi jemnou konzistencí.

K tmelení nerovností kovových ale i dřevěných materiálů.

 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel

Způsob aplikace : Pružnou stěrkou

Ředění : Neředí se 

Tužidlo : BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 

Doba schnutí : 20 – 30 min/20°C

Odstíny   : Bílý 

Skladovatelnost : Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA  POVRCHU– APLIKACE 

Opravovaný povrch zdrsnit (obroušením). Odstranit korozi a očistit. Odmastit BODY Antisilem a osušit.

Připravit potřebné množství tmelu a tužidla v 

Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 1 

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem P180 

nedodělky (chyby po brusných papírech) přetmeli
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-Fine 

Polyesterový, dvousložkový, antikorozní stěrkový tmel s velmi jemnou konzistencí.

K tmelení nerovností kovových ale i dřevěných materiálů. 

Polyesterový dvousložkový stěrkový tmels velmi jemnou konzistencí.

Pružnou stěrkou 

BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 

min/20°C 

Skladujte mezi  5oC až 40 oC 

Opravovaný povrch zdrsnit (obroušením). Odstranit korozi a očistit. Odmastit BODY Antisilem a osušit.

Připravit potřebné množství tmelu a tužidla v poměru 100 : 3. Dobře promíchat. Spotřebovat do 4 

Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 1 – 2 mm. 

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem P180 – 400. Před lakováním emaily je nutné vzniklé 

nedodělky (chyby po brusných papírech) přetmelit jemným tmelem a základovým plničem BODY 333.
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Polyesterový, dvousložkový, antikorozní stěrkový tmel s velmi jemnou konzistencí. 

velmi jemnou konzistencí. 

BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 – 3% 

Opravovaný povrch zdrsnit (obroušením). Odstranit korozi a očistit. Odmastit BODY Antisilem a osušit. 

poměru 100 : 3. Dobře promíchat. Spotřebovat do 4 – 5 minut. 

400. Před lakováním emaily je nutné vzniklé 

t jemným tmelem a základovým plničem BODY 333. 


