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NAUTIC
2K tmel na bázi epoxidové pryskyřice s velkým 
rozsahem využití. Snadno brousitelný, vodě 
odolný. Obzvláště vhodný pro opravy lodí. 
Vynikající přilnavost k ocelovým, železným a 
hliníkovým odlitkům i polyesterovým dílům 
vyztuženým skelnými vlákny.

Balení: N001MSB = 600 g, N001R80 = 4,5 kg

UNISPRAY
Univerzální stříkací 2K tmel, reaktivní, s vynikají-
cími plnicími vlastnostmi. Má skvělou přilnavost 
na různé podklady, zejména na pozinkované 
plechy, žárově pozinkované plechy, ocelové 
plechy, hliník, dřevo a díly karoserie vyztužené 
skelnými vlákny.

Balení: HD01S00 = 1,5 kg

NAUTIC ULTRA-LIGHT
Lehký 2k tmel na bázi epoxidové pryskyřice 
vhodný pro opravy osmotických poškození na 
lodích vysztužených skelnými vlákny nebo k 
restaurování aut. Hustota cca 0,5-0,7 g/l (lehčí 
než voda). Rychle vytvrzující, snadno brousi-
telný, voděodolný. Vynikající přilnavost k oceli, 
železu a hliníku.

POLYESTER SPRITZFÜLLER
Stříkací 2K polyesterový šedý tmel se skvělými 
plnicími vlastnostmi. Perfektní přilnavost k 
různým podkladům, jako jsou ocel, hliník, sklo-
laminát, litina, dřevo. 

Balení: NP01300 = 1,8 kg Balení: H801S00 = 1,5 kg

FORMEL S 2000
Rychleschnoucí stříkací 2K akrylátový plnič ide-
ální pro aplikaci „mokrý do mokrého“. Vynikající 
plnění, snadno brousitelný. Ideální na ocelové 
plechy, obroušené staré nátěry a karosářské 
díly vyztužené skelnými vlákny. 

Balení: D401R4M = světle šedý 4 Ltr, DI01R4M = tmavě šedý 4 Ltr, 
D301100 = tužidlo 1L

UNIPOL REAKTIV
2K univerzální tmel s širokým rozsahem využití, 
reaktivní. Rychle vytvrdne, je velmi lehce brousi-
telný i po několika dnech.Perfektní přilnavost na 
různých druzích povrchů včetně zinku.

Balení: C501V00 = 2,5 kg, C501W00 = kartuš 3 kg

PREMIUM PRIMEFILL
2K základový plnič nové generace, který plní 
funkci adhezního nátěru, ochrany proti korozi. 
Přilne ke kovu a plastu, rychle schne a snadno 
se brousí. Může být přelakován většinou vodou 
ředitelných nátěrových systémů a běžnými 
barvami.

Balení: V101TPD = tmavě šedý 500 mL, V101TPL = světle šedý 500 mL

SUPERFLEX
2K polyesterový dokončovací tmel určený pro 
opravy malých nerovností, velmi jemný, rychle 
schnoucí, snadno brousitelný, bez pórů.

Balení: A201V00 = 2,5 kg, A201W00 = kartuš 3 kg

TUŽIDLO K TMELŮM
AIRO tužidla k tmelům v různém balení.

Balení: Q100C00 = bílé 25 g, Q100U00 = bílé 50 g

SOFT
Univerzální 2K polyesterový tmel s velkou 
přilnavostí a snadnou brousitelností. Určený pro 
opravy karoserií osobních i nákladních vozidel, 
bezproblémová aplikace na svislé plochy. 

Balení: C101P00 = 1 kg, C101V00 = 2,5 kg, C101W00 = kartuš 3 kg

POLYESTER
VERDÜNNUNG
Reaktivní ředidlo pro produkty z polyesteru. 
Narozdíl od nitro-, akrylového nebo syntetic-
kého ředidla Polyester-Verdünnung reaguje s 
polyesterovým materiálem a je tak chemicky 
integrován do molekuly pryskyřice.

Balení: L501100 = 1 Ltr

ELASTIC
2K polyesterový tmel k vyplnění velkých nerov-
ností, vhodný k nanášení silných vrstev na svislé 
plochy. Dobrá přilnavost na různých podkla-
dech, jako je ocelový plech, litina, mramor a 
umělý kámen.

Balení: B101V00 = 2,5 kg

ACRYL VERDÜNNUNG
Vysoce kvalitní ředidlo pro akrylátové nátěry 
a základové plniče. Vzhledem k jeho vysoké 
rozpustnosti pro akrylové pryskyřice stačí k 
dosažení viskozity nástřiku přidat pouze malé 
množství. Zabraňuje tvorbě pórů, a to již po 
krátkém odvětrání.

Balení: I201100 = 1 Ltr, I201400 = 5 Ltr

PLASTIC
Bílý 2k stěrkový tmel vhodný pro tmelení v 
různých oborech. Snadná aplikace, rychlé vy-
tvrzení a snadné broušení. Vynikající přilnavost 
na různých podkladech, jako ocelový plech, 
dřevo, dřevotřískova, karosářské díly vyztužené 
skelnými vlákny).

Balení: A101ISB = 250 g, A101LSB = 500 g

TOP SPRAY 
Rychleschnoucí a přelakovatelný nátěr pod-
vozku na bázi pryže a syntetických pryskyřic. 
Neobsahuje azbest a chlorované uhlovodíky.

Balení: S101000 = 500 mL

FLEXI
Rychle vytvrzující a pružný polyesterový 2K tmel 
s vynikající přilnavostí na plasty, vhodný pro 
opravy poškozených nárazníků a spoilerů. Lze 
lakovat 2k laky nebo laky ve spreji. Přilnavost 
na různé podklady, zejména díly z plastu nebo 
laminovaného polyesteru.

Balení: E501LSB = 500 g, E501T00 = 2 kg

TOP NÁSTŘIK 
Přelakovatelný vysoce kvalitní nátěr podvozku 
na bázi pryže. Rychleschnoucí, trvale pružný. 
Dobré zvukově izolační vlastnosti. Neobsahuje 
bitumen ani chlorované uhlovodíky. Nepůsobí 
na korozi PVC nátěru podvozku.

Balení:S201100 = černý 1 Ltr, S301100 = bílý 1 Ltr, S401100 = šedý 1 Ltr

METALLIC
2K polyesterový tmel s velkou pružností. 
Vhodný k vyplňování svárů nebo dílů, které jsou 
vystaveny silným vibracím. Hladce se roztírá a 
snadno brousí. Vynikající přilnavost na různých 
podkladech (ocelový plech, litina a karosářské 
díly vyztužené skelnými vlákny).

Balení: F501V00 = 2,5 kg

PRENT VOSK
Rychleschnoucí ochrana proti korozi a utěs-
nění dutin na bázi vosku s vynikající těsnicí 
schopností. Proniká pod stávající vlhkost a 
do nejjemnějších trhlin a škvír, čímž zajišťuje 
optimální utěsnění. Je odolný vůči posypové 
soli a extrémním povětrnostním vlivům. Zaschlý 
film zůstává pružný.

Balení: SC01000 = 500 mL, S801100 = 1 Ltr

SUPERMETALL
2K polyesterový tmel s obsahem hliníku. Lze 
použít při opravách karoserií jako náhradu 
cínu a k vyplnění svárů. Má vysokou tepelnou 
odolnost - cca 30 min. při 220 °C bez ztráty 
přilnavosti. Vynikající přilnavost k široké škále 
podkladů, zejména k ocelovému plechu, hliníku 
nebo litině.

Balení: F701R16 = 1,4 kg

FIX&SEAL 
Přelakovatelný 1K polymerový tmel, který tvrdne 
pomocí vlhkosti vzduchu. Rychlé schnutí, vyso-
ká pružnost a odolnost proti stárnutí. Přilnavost 
na základním nátěru nebo na lakovaných 
plechách, dřevě, tvrdém PVC, plastech vyztuže-
ných skelnými vlákny na bázi polyesteru.

Balení: V202Z = bílý 290 mL, V203Z = šedý 290 mL, 
V201Z = černý 290 mL

FASERPLAST
2K polyesterový tmel s obsahem skelných 
vláken pro opravy a renovace zrezivělých částí 
karoserie. Vynikající přilnavost na různých pod-
kladech, zejména na ocelovém plechu.

Balení: G201KSB = 400 g, G201OSB = 800 g, G201T00 = 2 kg

SPRITZBARE 
NAHTABDICHTUNG
Stříkací tmel na těsnění švů a svárů: velmi elas-
tické, mírně tixotropní, vlhkem tvrdnoucí, stříka-
né těsnění švů a svárů s vysokou přilnavostí na 
různých površích. Lze použít ve vzduchotech-
nice, karosářství a kovových konstrukcích i při 
zpracování nátěrů.

Balení: V801Z57 = šedý 310 mL, V801Z58 = černý 310 mL

NITROKOMBI
Rychleschnoucí 1k jemný tmel na bázi nitrocelu-
lózové syntetické pryskyřice. Vhodný jako tmel 
k odstranění drobných poškození, jako jsou 
škrábance nebo vrypy od kamenů, a k vyhlazení 
drobných nerovností. Vynikající přilnavost na 
ocelové plechy, dřevo a díly karoserie vyztužené 
skelnými vlákny.

Balení: J101GSB = 100 g

SPEED FINISH
Čirý lak šetřící energie a umožňující zkrácení 
procesu lakování a zrychlení cyklu opravy. Vy-
niká díky nízké spotřebě a vynikajícímu leštění. 
Vhodný pro použití od bodových oprav až po 
lakování velkých dílů. Odolný vůči chemické-
mu a mechanickému zatížení, po zaschnutí je 
povrch lesklý a tvrdý. 

Balení: IL01400 = 5 Ltr, IN01R18 = tužidlo 2,5 Ltr

CARPOX
2K epoxidová opravná pasta pro renovaci 
plastových částí karoserie (spoileru, nárazníku 
nebo boční ochrany). Lze lakovat běžně použí-
vanými základními nátěry. Skvělá přilnavost na 
různé plastové materiály, před použitím se však 
doporučuje provést test přilnavosti.

Balení: NE01L00 = 500 g

LAK ČIRÝ ACRYL
Čirý lak určený pro lakování vozidel a průmy-
slové aplikace. Odolný proti chemickým a 
mechanickým vlivům, po zaschnutí je povrch 
lesklý, pevný, pružný a odolný proti poškrábání. 
Vhodný pro aplikace na standardní základní 
nátěry, metalické nátěry a v kombinaci s nátěry 
na vodní bázi.

Balení: I101400 = 5 Ltr, I301R18 = tužidlo 2,5 Ltr

EPOXI UNIVERSAL
2K základ na bázi epoxidové pryskyřice s vyni-
kající přilnavostí na různé podklady, zejména na 
hliník a pozink.plechy. Rychle vytvrzující, odolný 
vůči vodě, poskytující maximální ochranu 
proti korozi. Vynikající přilnavost i na polyester 
vyztužený skelnými vlákny a žárově pozinkované 
plechy.

Balení: NI01100 = 1 L
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PLASTIC PRIMER
Základový plnič na opravu plastů ve spreji. 

Balení: V101A00 = 400 mL

GRUNDIERUNG
Rychleschnoucí základový plnič ve spreji s 
vysokou plnicí schopností. Vhodný na opravy 
opotřebovaných povrchů a jako univerzální 
základový plnič pro kutily. Dobrá přilnavost a 
ochrana proti korozi. Hnací plyn bez freonů.

Balení: V301000 = 500 mL

CARPLAST
Pružná těsnící hmota na bázi syntetické prysky-
řice. Vhodná pro utěsňování svařovaných spojů 
apod. na holou nebo základovanou ocel.

Balení: V701P00 = 1 kg

AIROCOLL S
Kamenný cement, který lze nanášet špachtlí 
pro použití na svislé plochy a opravy poškoze-
ných hran. Lze ho tónovat pomocí pigmentů 
oxidu železa.

Balení: P101P00 = transparentní 1 kg

LACKSPRAY
Rychleschnoucí akrylový lak s vysokou krycí 
schopností. Homogenní hedvábně matný 
povrch. Vynikající přilnavost na staré obroušené 
nátěry. Vhodný také pro dokončovací práce při 
broušení. Hnací látka bez freonů.

Balení: V101000 = černý matný 500 mL

DÁVKOVAČ TMELU 
MANUÁLNÍ
Manuální dávkovač tmelu Airo pro 3kg kartuše, 
středový, určený pro montáž na stěnu. 

Balení: T500Z94

ZINK SPRAY
Zinkový plnič ve spreji s 92 % obsahem zinku v 
suché vrstvě podle DIN 50976. Rychleschnou-
cí, elektricky vodivý a vhodný pro bodové 
svařování. Hnací plyn bez freonů.

Balení: V401000 = 500 mL

DÁVKOVAČ TMELU
PNEUMATICKÝ
Pneumatický dávkovač tmelu Airo pro 3kg kar-
tuše, středový, určený pro montáž na stěnu. 

Balení: T500Z95


