
 
 

Typické použití 

- malé, rychlé opravy 

- ochrany povrchu 

- opravy rour, nádob, žlabů, topných těles, odlitků, 

chladičů atd 

Popis výrobku 

Viskózní, speciální tmel, který lze nanášet vhodnými 

pomocnými prostředky, jako je špachtle, lanzeta, nebo nůž. 

Po vytvrzení vykazují kovy Metallspachtel výborné 

přizpůsobení příslušnému základnímu kovu. Speciálně 

racionální je použití pro sériové opravy malých, 

povrchových vad. Zhoustnuvší Metallspachtel lze 

přidáním ředidla DIAMANT Verdünner (neplatí pro balení 

v tubě) učinit opět použitelným. 

Zředění může být použito také ke změně konzistence 

tmelů Metallspachtel na roztírací, případně licí 

konzistenci. Materiálová kritéria pro použití 
Tekuté kovy jsou jednosložkové,  připravenék okamžitému použití. 

Špachtlovací kovy pro rychlé malé opravy, ochranu povrchu a celkové 
vylepšení vzhledu. 

Vlastnosti 

 
*  je možno špachtlovat, lít, natírat 
*  odolný proti stárnutí 
* tepelně stálý 
* dobrá odolnost proti chemikáliím 
* je plněný nejjemnějšími, vybranými kovy 
* odolný proti tlaku 
* odolný proti povětrnostním vlivům 
* ihned připravený k použití, není zapotřebí míšení 

Zpracování 
* Opravovaná místa musí být čistá a suchá. Hlubší 

vadná místamohou být opravena několikanásobným 

nanášením, jednotlivévrstvy by měly být před 

nanesením dalšívrstvy vytvrzeny. Maximální tloušťka 

vrstev: 1-3mm.  

* Nanesený Metallspachtel se vytvrdí do cca 30 minut. 

Po této době může být nanesená další vrstva, v případě, 

že se jedná o vícevrstvé nanášení. K úplnému vytvrzení 

dojde během 1. hodiny při pokojové teplotě + 20°C. 
*Nádoby a konvice po použití dobře uzavřít. 

DIAMANT- tekuté kovy a 

DIAMANT- Verdünner (ředidlo) jsou hořlavé 
Bod vzplanutí je pod 21°C./70°F 

Sortiment 

 
DIAMANT- tekuté kovy jsou v následujících variantách: 

*Tekutý alu                                         0076 

 *Tekutý alu silber                              1110 

*Tekutý eisen                                      0077 

*Tekutý stahl                                       0076 

*Tekutý bronz                                      0121 

Superior varianty 
Grauguss superior (šedá litina)            0134 

Stahlguss superior (litá ocel)               0135      
Alu superior (hliník)                            0227 

Skladovatelnost: 6 měsíců (plechovky, 

konvice, tuby) 

                            3 měsíce (stříkačky) 

Velikost balení 

 Plechovky/nádoby                  1000 g 

                                                   500 g 

Tuby                                          300 ml 

Stříkačky                                     20 ml 
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