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ALUMON® je špeciálny dvojzložkový rýchlotuhnúci tmel plnený hliníkom. Má vynikajúcu priľnavosť, 
dobrú chemickú odolnosť a rýchlo vytvrdzuje. Odoláva trvale teplotám do 150° C, krátkodobo až 180° C. 
Umožňuje riešiť široké spektrum technických problémov najmä v oblastiach opravárenstva a údržby.

POUŽITIE: 
ALUMON® nachádza vďaka svojim vlastnostiam široké uplat-
nenie pri rýchlych opravách predovšetkým kovových súčas-
tí. Pre svoju vysokú teplotnú a chemickú odolnosť je zvlášť 
vhodný pre použitie napr. v opravárenstva, v strojárenskom, 
elektrotechnickom a automobilovom priemysle. ALUMON® 
je vhodný na všetky druhy opráv odliatkov, na tmelenie 
a opravy rôznych povrchov vrátane hliníka, hliníkových zlia-
tin, ocele, polyesteru, polykarbonátov, pozinkovaného žele-
za atď. Odporúča sa na opravy potrubí, prevodových skríň, 
nádrží, chladičov, benzínových a olejových vaní, poškode-
ných prírub, vypĺňa a nahrádza chýbajúce časti opravova-
ných materiálov apod. Nepodlieha korózii. Vytvára dokonalú 
povrchovú úpravu. Po 60 minútach môžete materiál vŕtať, 
brúsiť, frézovať, pretrieť farbou alebo inak opracovávať.

VÝHODY: 
• vysoká teplotná odolnosť 
• jednoduché použitie
• vysoká chemická odolnosť 
• jednoduché opracovanie

TECHNICKÉ DÁTA 
Farba zložiek: hnedá a šedá
Farba zmesi: šedá - hliníková
Pracovný čas pri 22°C: 4 - 5 minút
Doba vytvrdnutia pri 22°C:  30 minút
Konečná pevnosť pri 22 °C: 24 HODÍN
Minimálna teplota vytvrdnutia: +5°C (počítať s dlhšou dobou  
 vytvrdnutia)
Teplotná odolnosť: -20°C až +150 °C, krátkodobo  
 +180°C
Pevnosť v šmyku: min. 8 MPa (kov/kov)
Tvrdosť Shore D 24 hodín: D 85
Chemická odolnosť:  Olej, voda, benzín, slabé kyseli- 
 ny a zásady. Neodoláva chlóro- 
 vaným a aromatickým uľovodí- 
 kom (acetón, perchlór)

ALUMON®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
24 ml dvojpatróna 499 920 




