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INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO OPRAVY AUTOMOBILŮ



MULTI-FIX PLASTIC REPAIR

Dvousložkové epoxidové lepidlo Multi-Fix v 250ml tubě vhodné pro lepení a opravy plastových dílů. 
Poskytuje rychlé, pevné a brousitelné spojení. Lze aplikovat bez použití přilnavostního základu. 

Obj.č.: 104898, balení: 250 mL

METAL GLAZE ULTRA

Celosvětově nejlépe brousitelný polyesterový dokončovací tmel určený na opravy velkých dílů nebo 
vyplnění malých defektů. V případě malých oprav je možná aplikace přímo na obroušený OEM lak. 
Obsahuje patentovanou složku ECORESINTM = přírodní pryskyřici šetrnou k životnímu prostředí, která 
vytváří jemný a hladký povrch a zjednodušuje broušení. Má výbornou přilnavost na pozinkované oceli 
a hliníku díky ZNX-7®.

Obj.č.: 104425, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,844 kg

EASY-SAND - FLOWABLE

Tekutý polyesterový dokončovací tmel pro vyplnění a vyhlazení povrchu karoserie, malých otvorů, rýh 
po broušení a jiných povrchových nedokonalostí. Poskytuje dobrou přilnavost k oceli, pozinkované 
oceli, na hliník a na většinu tuhých a polotuhých sklolaminátů a termosetů.

Obj.č.: 101669, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,887 kg

POLY-FLEX

Extrémně pružný polyesterový tmel určený na vyplňování drobných nedostatků v pružných náraz-
nících a plastových dílech před použitím plniče. Vhodný na tuhé, polotuhé a pružné plasty, ocel, 
pozinkovanou ocel a hliník.

Obj.č.: 104411, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 1,04 kg

FIBER TECH

Zesílený tmel vyztužený kevlarovými vlákny. Obsahuje ZNX-7® zajišťující výbornou přilnavost na holé 
oceli, pozinkované oceli, OEM lacích, sklolaminátu, tuhých plastech a hliníku.

Obj.č.: 104116, balení: 814 g

440 EXPRESS

Přípravek na vyplnění pórů, které jsou špatně viditelné před nanesením plniče. Tento prostředek je 
založen na patentované polyesterové technologii s vysokým obsahem sušiny. Je snadno použitelný 
a rychleschnoucí. Použitím tohoto prostředku eliminujete defekty v dalších vrstvách, jako jsou póry a 
škrábance po brusivu. 440 Express není určený jako náhrada polyesterových tmelů.

Obj.č.: 104440, balení: 473 mL



SLICK SAND

Slick sand je stříkací polyesterový tmel s vysokým obsahem sušiny, vhodný pro vyplnění většiny 
drsných a nerovných povrchů v jedné vrstvě. Má vynikající přilnavost na laminát, OEM laky, tmel i dře-
věné povrchy. Zejména je vhodný pro aplikaci na rozsáhlé nerovné plochy. Poskytuje vynikající základ 
pro každý nátěrový systém.

Obj.č.: 104708, balení: 940 mL, odpovídá hmotnosti 1,28 kg
Obj.č.: 104709, balení: 3,78 L, odpovídá hmotnosti 5,14 kg

EZ LITE COMMERCIAL

EZ Lite Commercial byl speciálně vyvinutý pro opravy větších ploch. Jeho hlavní předností je pro-
dloužená doba zpracovatelnosti. Má skvělé plnicí vlastnosti, a to i ve vertikální poloze. Je vhodný 
pro použití zejména v oblasti komerční dopravy. Lze ho aplikovat na ocel, pozinkovanou ocel, hliník, 
sklolaminát. 

Obj.č.: 101360, balení: 3,0 L

RAGE ULTRA

TOP produkt, celosvětově nejlépe brousitelný prémiový tmel, obsahuje patentovanou složku 
ECORESINTM = přírodní pryskyřici šetrnou k životnímu prostředí, díky níž je povrch jemný, hladký a 
lesklý a broušení mnohem snazší než s jinými běžnými tmely. Eliminuje potřebu použití dokončovací-
ho tmelu. Zrychluje proces opravy  snižuje spotřebu brusiva.Je lehký, proto nestéká ani při vertikální 
aplikaci. Obsahuje ZNX-7® pro výbornou přilnavost na pozinkované oceli a hliníku.

Obj.č.: 101232, balení: 1,0 L, odpovídá hmotnosti 1,12 kg 
Obj.č.: 101341, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,36 kg

SUPER BUILD OPTEX 4:1

Polyesterový základový plnič s vynikající plnící schopností, velmi snadno brousitelný. Může být 
aplikován na řádně obroušené a očištěné holé kovy. Obsahuje patentovanou technologii OPTEX - po 
aplikaci má materiál růžovou barvu, která se během broušení změní na šedou. Díky tomu jsou na 
první pohled vidět nerovnosti povrchu, jako jsou škrábance, důlky, prohlubně, póry, vystouplá místa 
aj., a to bez nutnosti použití černého kontrolního prášku

Obj.č.: 101400, balení: 3,78 L

RAGE GOLD

Lehký, nejlépe brousitelný tmel s výbornou přilnavostí, vhodný zejména pro vyplnění a opravy 
dílů s poškozením do hloubky 6,3 mm. Použití je možné na ocel, pozinkovanou ocel, OEM laky, 
sklovláknité materiály a hliník. Má jedinečné brusné vlastnosti díky unikátní složce HattoniteTM, která 
snižuje teplotu a tření způsobené agresivním broušením. Obsahuje ZNX-7® pro výbornou přilnavost 
na pozinkované oceli a hliníku.

Obj.č.: 101668, balení: 1,5 L, odpovídá hmotnosti 1,8 kg
Obj.č.: 104106, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,6 kg

EZ ULTRA LITE

Ultra lehký tmel vhodný zejména pro opravy velkých dílů. Velice snadná aplikace, výborná přilnavost 
na holé oceli, pozinkované oceli, hliníku a tvrdých plastech, extrémně snadná brousitelnost, která 
šetří čas a spotřebované brusivo.

Obj.č.: 104126, balení: 1,0 L, odpovídá hmotnosti 1,03 kg
Obj.č.: 101342, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,09 kg



Výhradní distributor pro Českou republiku

BRNO

Auto Fit, spol. s r.o.

Vídeňská 296/112a

619 00  Brno

Telefon:  +420 548 213 987

Mobil:     +420 608 602 080

E-mail:    info@autofit.cz

PRAHA

Auto Fit, spol. s r.o.

V Chotejně 7

102 00  Praha 10

Telefon:  +420 272 704 493

Mobil:     +420 608 602 902

E-mail:    praha@autofit.cz

Váš prodejce:

www.autofit.cz www.evercoat.cz eshop.autofit.cz


