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Body Tmel se skelnými vlákny 

Body Tmel FiberjePolyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s antikorozními účinky. Tmel obsahuje plnidlo ve formě 
krátkých skelných vláken. Je pružný a 
brousitelný za sucha brusným papírem zrnitosti P80 

Podkladové tmelení velkých nerovností nebo pokrytí
(čluny, bazény apod.) jakož i k výrobě laminátů.

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 : 15 – 20 min/20°C

Odstíny   : Zelený 

Skladovatelnost : Skladujte mezi 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odstranit korozi. Odmastit Body Antisilem a osušit. 

Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 3 

„sendvičová“ struktura.  

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem zrnitosti P80 

Před lakováním emaily je nutné přetmelit jemn

333 (334, 335). Aplikaci neprovádějte na přímém slunci a při teplotách pod 

poměr tužení! 
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Tmel se skelnými vlákny -FIBER

Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s antikorozními účinky. Tmel obsahuje plnidlo ve formě 
krátkých skelných vláken. Je pružný a pevný. Nepraská ani po nanesení silné vrstvy. Rychle schne a je lehce 

ha brusným papírem zrnitosti P80 - 120. 

Podkladové tmelení velkých nerovností nebo pokrytí prorezivělých míst na karoserii. Může se použít na opravy laminátů 
zény apod.) jakož i k výrobě laminátů. 

Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel se skelnými vlákny 

Pružnou stěrkou 

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

min/20°C 

 5oC až 40 oC 

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odstranit korozi. Odmastit Body Antisilem a osušit. 

Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 3 – 5 mm. Doporučuje se tmelit ve více vrstvách, protože tak vzniká pevnější 

brusným papírem zrnitosti P80 - 120. 

Před lakováním emaily je nutné přetmelit jemným tmelem, větší plochy stříkacím tmelem a základovým plničem BODY 

333 (334, 335). Aplikaci neprovádějte na přímém slunci a při teplotách pod –5°C. Při tužení dodržovat stanovený 
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FIBER 

Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s antikorozními účinky. Tmel obsahuje plnidlo ve formě 
pevný. Nepraská ani po nanesení silné vrstvy. Rychle schne a je lehce 

. Může se použít na opravy laminátů 

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

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odstranit korozi. Odmastit Body Antisilem a osušit.  

5 mm. Doporučuje se tmelit ve více vrstvách, protože tak vzniká pevnější 

ým tmelem, větší plochy stříkacím tmelem a základovým plničem BODY 

5°C. Při tužení dodržovat stanovený 


