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TECHNICKÝ LIST  

 

TĚSNÍCÍ HMOTA NATÍRATELNÁ 
 

Číslo výrobku:    37650 
Barva:     šedá 
 

Určený způsob použití:   Výrobek pro autoopravárenství / nátěr 

 

Obecná charakteristika: Chamäleon PU TĚSNÍCÍ HMOTA NATÍRATELNÁ 

je jednosložkový těsnící tmel používaný při opravě 

automobilů, k utěsnění svárů mezi díly karoserie, podběhů kol 

atd. Snadná aplikace štětcem. Přilnavost na kov, pozinkované 

plechy, základní nátěry i staré vrstvy.Ttrvale flexibilní. 

Vhodné k utěsnění svarů a jiných spojů vozidel a strojů. K 

utěsnění předního spojleru a zadního krytu a také 

překrývajících se spojů v zavazadlových  a motorových 

prostorech, kabinách, atd. 
 

Vlastnosti: 

 

 

 

 
 

 

Specifikace: 

 
• Vynikající přilnavost 

• Aplikace štětcem 

• Trvale flexibilní 

• Přetíratelné 1K i 2K nátěrovými systémy 

• Dobrá vertikální stabilita, nestéká 

• Odolné vůči vodě, olejům, slabým 

kyselinám a zásadám 

 

Pevný obsah: 61-63 % 

Specifická hmotnost: cca. 1,22 g/cm³ 

konzistence: pasta 

oděr: 30 - 60 min při 20 °C / 65 % relativní vlhkosti)  

vytvrzení: cca. 24-48 h (20 °C/ 65 % relativní vlhkosti)  

teplotní odolnost: -25 °C až + 80 °C 
 

Proces přípravy: 

 
Tužidlo: -  

Míchací poměr: -  

Ředění: - 

Zpracovatelnost při 20 °C: 
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Aplikace: 

 
Aplikační metoda Tlak Tryska 

štětcem -- -- 

 
Stříkací operace DFT Spotřeba 

-- -- -- 

 

 

sušení  

teplota 20 °C -- 

 

Podmínky zpracování: 
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Pracovní 

teplota musí být nejméně +5 °C a max. +35 °C. 

 

Tipy zpracování: 

Vhodné podklady: ocel, pozinkované kovové povrchy, natřené povrchy a staré laky. Příprava podkladu: 

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený rzi, prachu, mastnoty, oleje a jiných nečistot. Obtížné podklady 

předem napenetrujte a vyzkoušejte přilnavost. Na testovaném kusu zkontrolujte přilnavost a požadovaný 

odpor. Při nanášení štětcem se vyhněte vzduchovým bublinám. Po 30 minutách lze přetírat 1K nebo 2K 

nátěry. Při přetírání 2K lakovacími systémy se doporučuje sušení přes noc. Chamäleon PU nátěrovou 

hmotu lze nanášet v tenkých vrstvách nebo rozetřít na větší povrchy. 

Regulace VOC: 

Mezní hodnota EU: Kategorie B/c 540 g/l Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l. 

 

 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:  
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 
 

-- 

Flash-off time 


