
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se roztírající,
těsnicí materiál na bázi MS Polymeru. Speciálně vyvinutý pro

karosářské aplikace jako stříkatelné těsnění pro utěsnění spár,
přechodů jednotlivých dílů apod. Umožňuje provedení
různých struktur a variant vzhledu.

✓ Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla – není nebezpečný pro zdraví uživatele
✓ Dobrá schopnost rozstřiku – jednoduchá aplikace s minimálním nebo žádným přestřikem
✓ Vynikající konečná struktura – nahrazuje vzhled OEM

✓ Střední viskozita – lze jej použít s různými aplikačními pistolemi na trhu
✓ Relativně rychlé vytvoření kůže – možnost rychlého přelakování
✓ Dobrá přilnavost všech předních technologií autolaků – lze použít s důvěrou
✓ Velmi dobrá chemická odolnost – lze použít také pro ochranu povrchů konstrukcí, nádrží apod. v 

extrémních podmínkách

Proseal 303 byl vyvinut pro splnění potřeb karosářských dílen, nahradit vzhled těsnicích hmot používaných
výrobci při výrobě mnoha vozidel. Spolu s KENT Progun (KPG) nebo KENT Multigun umožní provedení různých
variant vzhledu, odpovídá zcela různým typům nástřiků z výroby např. Volkswagenu, Citroenu a dalších vozů. Lze

jej použít na zavazadlový prostor, zadní plochy dílů, stejně jako i na přední stěnu v motorovém prostoru. Proseal

lze použít také jako tmel obecně, i když má nižší viskozitu než Quick Seal, což je ideální pro oblasti, vyžadující nižší
housenku tmelu jako např. v některých dveřních aplikacích.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Proseal 303 Beige KPS303B 290 ml Kartuše 85473

Proseal 303 Black KPS303BL 290 ml Kartuše 85119

Proseal 303 Grey KPS303G 290 ml Kartuše 85616

1. Očistěte ošetřované plochy produktem KENT Acrysol nebo KENT Speedy 500 a nechejte odvětrat.
2. Aplikujte PROSEAL 303 pomocí aplikační pistole KENT Progun nebo KENT Multigun nebo jinou 

vhodnou pistolí. Podle tloušťky nanášené vrstvy nastavte příslušný tlak v pistoli (podle návodu).
3. Po vytvoření kůže lze přelakovat během 4 hodin.

Produkt musí být plně vytvrzen před použitím primerů na vodní bázi.
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INSTRUKCE

PROSEAL 303



Číslo: 85473, 85119, 85616

Název: PROSEAL 303

Životnost: 18 měsíců
Kód celního sazebníku: 3214 10 01

VOC: 32 g/l

Bezpečnostní list: ano

Hustota: 1,6 g/cm3

Vytvrzení: vlhkostí
Doba vytvrzení:      2,5 mm za 24 hodin při 20°C a 50% relativní vlhkosti
Konzistence:                                 hladký tmel s nízkou / střední viskozitou
Základní materiál:                        MS polymer

Čas vytvoření kůže:    15 minut

Pružnost při přetržení:                 150%  (Dum bbels ISO 37)

Pevnost v tahu při 100% zatížení:          1,7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Pevnost v tahu:                             1,4 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Viskozita: cca 200 Pa.s

Aplikační teplota:                   + 5 až 35°C
Teplotní odolnost:                -40 až 120°C 

Shore A: 50 (DIN 53505)

Vydatnost: housenka cca 15 m o průměru 5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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.

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.

PROSEAL 303

N-tek, s.r.o., 
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


