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Popis Lepidlo (tmel) z roztoku přírodního kaučuku. Opravuje 
propíchnuté pneumatiky s duší velmi jednoduše, rychle a 
bezpečně. 

  

Technické 
parametry 

Vzhled: Homogenní produkt                           
Barva: Karamelová         
Hustota: 1´410 + 0´015 g/cc při 25º C   
Viskozita: 5700 + 1000 cps. Brookfield LVT ukazatel 4 při 60 
ot./min při 25º C. 
Přilnavost: výborná na uvedených materiálech 

  
Aplikování Vyvinuto pro použití jakožto vulkanizační tekutina na opravu 

pneumatik s duší u jízdních kol, automobilů, traktorů atd. 
Možné použití jak v sektoru hobby, tak v profesionálním.  
Nehořlavý výrobek. Skladovat na suchém a chladném místě. 

  

Způsob 
použití 

 Opravovanou plochu osušit a očistit smirkovým papírem. 
Nanést tenkou vrstvu lepidla na prasklinu a její okolí a nechat 
rozpouštědlo odvětrat 10 minut. Aplikovat druhou tenkou vrstvu 
lepidla. Počkat několik minut, dokud lepidlo nebude na dotyk 
vytvářet vlákna. Odstranit spodní (stříbrnou) ochrannou vrstvu 
záplaty, přiložit na místo předem ošetřené lepidlem. Lehce tlačit 
směrem od středu a odstranit vrchní průhlednou vrstvu, která 
pokrývá záplatu. Povrch je opravený a znovu připraven k užití. 

  
Bezpečnost F; Xi; N 

R11 Vysoce hořlavý.  
R36/38 Dráždí oči a kůži.  
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře 
větraném místě.  

VÝROBEK LEPIDLO NA         
OPRAVU DUŠÍ 

OBSAH 5 g  

Reference SAP 42505003 
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S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení.  
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


