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Body Tmel Jemný - Fine
Body Tmel Fineje Dvousložkový, polyesterový, stěrkový tmel – jemný. Hodí se k jemnějšímu tmelení, případně k
zaplnění pórů nebo rýh vzniklých použitím brusných papírů. Může být nanesen na akrylátový, základový plnič (BODY
333, 334, 335).
). Rychle schne, je snadno brousitelný za sucha i pod vodou. Dává dokonale hladký a neporézní povrch,
který může být přelakován jakýmkoli lakovacím systémem bez nebezpečí, že vytvoří „mapy“.
Pro správkování karoserií po aplikaci plničů nebo stříkacích tmelů (vyplnění pórů, rýh a drobných nerovností)
nerov
před
lakováním emaily. Tmelení po drobných opravách částí karoserie před lakováním emaily. Vhodný na kov i dřevo.
INFORMACE O VÝROBKU
Druh

: Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel jemný

Způsob aplikace

: Pružnou stěrkou

Ředění

: Neředí se

Tužidlo

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

Doba schnutí

: 15 – 20 min/20°C

Odstíny

: Bílý

Skladovatelnost

: Skladujte mezi 5oC až 40 oC

PŘÍPRAVA POVRCHU– APLIKACE

Odstranit korozi a očistit. Odmastit Body Antisilem, popř. technickým benzínem. Velké nerovnosti tmelit BODY
tmelem se sklem, tmelem žlutým nebo tmelem Fersi. Obrousit br.papírem P80, přestříkat tmelem stříkacím,
obrousit br.papírem P150 – 180, přestříkat zákl.plničem Body 333. Obrousit pod vodou papírem P600 – 1200.
Očistit a odmasti.
Připravit potřebné množství tmelu a tužidla ve stanoveném poměru. Dobře promíchat. Spotřebovat do 5 – 7
minut. Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 0,1 – 2 mm. Je možné nanést více vrstev.
Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem P900 – 1000. Osušit vzduchem. Je možné brousit i za sucha.
Lze lakovat všemi lakovacími systémy (akrylátovými, nitro, syntetickými, polyuretanovými, metalízou). Aplikaci
neprovádějte na přímém slunci a při teplotách pod –5°C. Při tužení
ení dodržovat stanovený poměr tužení (nesmí
zrůžovět), přebytek tužidla muže prostoupit přes email!
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