
Obchodní název BODY TMEL FERSI
Charakteristika Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel vhodný na kovové,

polyesterové i dřevěné povrchy, s jemnou strukturou, ale velkou plnící
schopností. Rychle schne, je lehce brousitelný brusnými papíry zrnitosti
P80 – 120, dává velmi hladký a neporézní povrch.

Obch. reference pro
objednávku

1202000007 – šedý                                    800g / 24 plechovek
1202000011 – šedý                                    1,5kg / 12 plechovek
1202000013 – šedý                                    3kg / 4 kartuše

Použití Pro tmelení velkých a středních nerovností. Vhodný na kov i dřevo.
Slouží také jako mezivrstva na hrubé a pod jemné tmelení, popřípadě
pod základové plniče BODY 3+1, 4+1, 5+1 a jiné.

Skladovatelnost 24 měsíců
Tužidlo BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr

tužení: 2 – 3%
Schnutí 15 – 20 min/20°C
Způsob aplikace Pružnou stěrkou
Likvidace odpadu Spalovna nebo schválená skládka.

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následní operace

Opravovaný povrch zdrsnit (broušením). Odmastit výrobkem Body
Antisil a osušit.
Plechovku po otevření velice dobře promíchat. Nabrat potřebné
množství tmelu a velice dobře promíchat s tužidlem. Takto zpracovanou
hmotu je třeba spotřebovat do 5 – 7 minut, potom začíná hmota
houstnout. Na jedno natáhnutí se nedoporučuje nanést vrstvu silnější
než 5mm.
Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem zrnitosti P80. Při
broušení pod vodou je nutné povrch důkladně vysušit!
Před lakováním emaily je nutné vzniklé nedodělky (chyby po brusných
papírech) přetmelit jemným tmelem nebo přestříkat stříkacími tmely.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S23 Nevdechujte páry.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
       lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Klasifikace Xn – zdraví škodlivý
Aplikaci neprovádějte na přímém slunci a při teplotách pod –5°C. Při
tužení nepřesáhnout 3%!


