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prestolith extra - tmel se skelnými vlákny 

  
 

Popis produktu 
 

Tmel se skelnými vlákny s novým pojivem NT, tvořený čistou, 
nenasycenou polyesterovou pryskyřicí a kousky skelných vláken. 
 

Technické údaje a 
vlastnosti 
 

Lze brousit za: 
Doba zpracování při 20 °C: 
Bod vzplanutí: 
Měrná hmotnost při 20 °C: 
Přídavek tvrdidla: 
Tepelná odolnost vytvrzeného 
materiálu: 
Odolné vůči: 
 
 
Barva: 

cca 20 - 30 minut 
cca 10 minut 
cca 33 °C 
1,46 kg / dm3 
2,5% 
 
do 120 °C 
kyselinám, louhům, pohonným hmotám, 
rozpouštědlům, vodě a posypovým 
solím 
světle šedá 
 

Aplikace Na opravy větších poškozených míst, které již vykazují prorezavění a 
jsou vystaveny mimořádnému mechanickému namáhání. Lze použít na 
kov, dřevo, beton, mnoho druhů plastů apod. Lze přemostit a stabilizovat 
perforace, vyplnit větší nerovnosti. Nově vyvinuté pojivo NT zaručuje 
obzvláště dobrou přilnavost, použitá elastická pryskyřice umožňuje 
použití také na plochách, které jsou vystaveny pnutím a dilatacím. 
 

Zpracování Tmelená plocha by měla být zbavená rzi, čistá, suchá, bez mastnot a 
zbroušená. Odeberte potřebné množství materiálu z balení a dobře 
smíchejte s odpovídajícím množstvím tvrdidla. Naneste materiál v 
požadované tloušťce vrstvy. Pracovní náčiní očistěte ihned po použití, 
popř. omyjte nitroředidlem. Namíchaný materiál již nevracejte do dózy. 
Za cca 20-30 minut lze vytmelenou plochu vrtat, brousit, řezat, pilovat i 
lakovat. 
Pro přípravu na nanesení vrchního laku proveďte vyrovnání povrchu 
pomocí nátěrového tmelu prestolith plastic nebo jemného tmelu presto 
flex. 
 

Skladování Skladovací teplota by se měla pohybovat mezi +15 °C a +25 °C. 
Skladovatelnost činí 12 měsíců v nenačatém stavu. 
 

Dodává se jako dóza po 
  250 g, 
1000 g,  
 

 
Dbejte prosím také následujícího upozornění: 
 
Naše poradenství pro aplikační techniku poskytované slovem, písemně a zkouškami se uskutečňuje podle nejlepšího vědomí, 
platí však jen jako nezávazná informace, také vzhledem k případným ochranným právům třetích osob, a neosvobozuje Vás od 
vlastního vyzkoušení námi dodaných produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené pracovní postupy a účely. Používání a 
zpracovávání produktů probíhá mimo naše kontrolní možnosti a je to proto výlučně ve Vašem okruhu odpovědnosti. 
Samozřejmě že ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů podle našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. 
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