TECHNICKÝ LIST
König Rex-Lith – Polyesterový dvousložkový tmel
Oblast použití
- používá se pro opravy povrchů, které jsou vystaveny velkému zatížení, např. dřevo, plast,
kov, mramor, kámen, polyester (není vhodný pro polyethylen, polypropylen, teflon)
- pro opravu poškozených hran a rohů
- pro opravu hlubokých děr a vrypů
- ve venkovním prostředí přelakovat
Vlastnosti výrobku
- rychlé tvrdnoucí dvousložkový tmel na bázi polyesterové pryskyřice/Peroxid
- ve čtyřech barevných provedeních a transparent
- jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat
- doba zpracování: cca. 4 - 8 Minut, dle množství tvrdidla a okolní teplotě
- malý úbytek (1-2%)
- vynikající tvrdost a vysoká odolnost vůči zátěži
- po vytvrdnutí snadné opracování (broušení, řezání, hoblování, frézování)
- lze přelakovat jedno a dvousložkovými laky
- tmel lze přibarvit retušovacími produkty König (Fehler-Ex 240, Color-Tinktur 220,
Farbkonzentrat 215500)
Způsob použití
Tmel se používá k vyplnění různých poškození. Pro vytvrzení tmelů přidejte 2 - 3 % tvrdidla.
Pozor: Při nadměrném přidání tvrdila může dojít k zabarvení, prasklinám tmelu, uvolňuje se
veliké množství tepla, při přelakování může docházet poruchám povrchu. Teplota zpracování
má být při 15 - 25 ºC. Při obarvení tmelu produkty Fehler-Ex 240, Farbkonzentrat 215500,
Color-Tinktur 220 (max. 5 kapek na 1 cm tmelu Rex-Lith) se může doba vytvrdnutí
prodloužit.
Důležité: Obarvení tmelu provádějte pře přidáním tvrdidla.
Pracovní postup: Na nesavé paletě smíchejte tmel s tvrdidlem (cca. 1 minutu) až vznikne
homogenní hmota. Plynule naneste tmel do místa poškození, vyvarujte se vzniku
vzduchových bublin. Po cca. 20 - 30 minutách vytvrzení odstraňte přebytky tmelu. Retušovací
práce na tmelu lze provádět po 30 minutách. Lakování opraveného povrchu lze provádět po
24 hodinách.
Technické údaje
Tepelná odolnost: do 110 ºC
Mechanická odolnost: velmi dobrá
Doba zpracovatelnosti: 4 - 8 min.
Doba vytvrdnutí: dle okolní teploty 20 - 30 Minut
Lze přelakovat všemi laky König
Přilnavost: dobrá až velmi dobrá
Odolnost vůči venkovnímu prostředí: pouze za určitých podmínek
Skladování/Doba použití: minimálně 1 rok (v originálním obalu při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- pouze pro profesionální použití
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku
Zpracování odpadu
- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku
Formy dodání
151 = Rex-Lith Transparent - průhledný
152 = Rex-Lith Holz - odstín dřevo (dub)
153 = Rex-Lith Weiß - odstín bílý
154 = Rex-Lith Buche - odstín buk
155 = Rex-Lith Schwarz - odstín černá
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