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NST Rapid Sand je multifunkční a uživatelsky 
přívětivý plnič bez obsahu styrenu pro různé 
povrchy. 

 

 

 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

NST Rapid Sand NSTRS 1 kg 86744 

 

 

 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Bez obsahu styrenu - zabraňuje nepříjemným zápachům a snižuje zdravotní rizika způsobená styrenem 

✓ Vhodný na všechny plechové povrchy - multifunkční 

✓ Krémová textura - poskytuje dokonalý povlak s dobrou flexibilitou 

✓ Žádný lepivý povrch - snadné broušení bez ucpání brusného papíru 

 

   POUŽITÍ  

NST Rapid Sand je bez styrenu, uživatelsky přívětivý plnič a navzdory styrenové volnosti má ve srovnání s jinými 
styrenovými tmely mimořádně dobré schnutí. Vyznačuje se krémovou texturou a snadným broušením bez ucpání 
brusného papíru. 
Vhodný pro vyplnění promáčknutí a jiných nedokonalostí na všech površích plechů. 

 

    INSTRUKCE  

1. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a přebroušený (P80 - P120) 

2. Tmel pečlivě promíchejte  
3. Naneste do 4 - 6 minut při 20 ° C 

4. Před broušením nechte 30 minut zaschnout 

5. Opláchněte / vysušte vyplněnou plochu pomocí P120-P240 

Pozn.: Vyšší teplota může zkrátit dobu zpracovatelnosti a urychluje dobu schnutí. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Barva:  

Skladovatelnost:  

VOC:  

Hustota:  

Doba zpracovatelnosti:  

Směšovací poměr: 

Doba schnutí: 

Aplikační teplota:  

světle zelená 

12 měsíců 

max. 250 g / l  

1,75 - 1,77 g / cm3 

4-6 min 

2-3% 

30 minut při 20 ° C 

20 ° C 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
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