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INSTRUKCE

PROSEAL 404

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Proseal 404 Black KPS4B 290 ml kartuše 86578

Proseal 404 Grey KPS4G 290 ml kartuše 86579

Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se  
roztírající. Jedná se o těsnící materiál na bázi MS  
Polymeru. Vyvinutý pro tmelení spár, redukci hluku a  
ochraně před abrasivními účinky kamínků na  
podvozcích a kormidelnách. Použitelné s předními  
automobilovými laky.

Proseal 404 byl vytvořen, aby splňoval potřeby karosářských dílen, tedy opravu míst, kde je na vozidle  

provedeno zatěsnění pomocí strukturálního tmelu. Ten je používám při výrobě mnoha vozidel.

Společně s Multi Gunem umožní provedení různých variant vzhledu, odpovídá zcela různým typům nástřiků z

výroby např. Volkswagenu, Citroenu, Renaultu a dalšíchvozidel.

Lze jej použít na parapety, prahy, zavazadlový prostor, zadní plochy dílů, stejně jako i na přední stěnu v

motorovém prostoru. Černá verze je ideální pro aplikace, kde není vyžadováno přelakování např. v podvozku.  

Proseal také funguje jako obecný tmel, i když s nižší viskozitou než Proseal 303, což je ideální pro oblasti, kde  
jsou potřeba nižší proužky tmelu.

✓ Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla.

✓ Střední až nízká viskozita – snadná aplikace i bezpřestřiku.

✓ Excelentní vzhled – relativně rychle tuhne a umožňuje přelakování po krátkédobě.

✓ Dobrá přilnavost barev – vhodné pro všechny přední lakýrnickétechnologie.

1. Očistěte ošetřované plochy KENT Acrysolem nebo Soft Surface Cleanerem a nechteuschnout.

2. Aplikujte Proseal 404 KENT Multigunem. Podle tloušťky nanášené vrstvy nastavte příslušný tlak v pistoli  

(podle návodu aplikační pistole).

3. Je-li potřeba, přelakujte, jakmile tmel začne tuhnout (po 30ti minutách ve standardních podmínkách).  
Přelakujte během 4 hodin.



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 jinémuodběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedenyv

bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

PROSEAL 404

N-tek, s.r.o.,

Svat. Čecha 786/46

693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 06.176.812

ISO 9001:2009
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Tel./fax: +420 519 411 872

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Kód produktu: 86498, 86499

Název: Proseal 404

Kód cel.sazebníku: 32141010

Barva: černá / šedá
Konzistence: hladká s nízkou viskozitou

Životnost: 18 měsíců
VOC: 0 g/l

Vytvrzení: vlhkostí
Hustota: 1,4 g/ml

Čas vytvoření nelepivé vrstvy:   cca 30 minut (20°C / 50%RH)

Doba vytvrzení: 2 mm (20°C / 50%RH) za 24h

Shore A: cca 45 (DIN 53505)

Aplikační teplota: +5°C až +35°C
Teplotní odolnost: -40°C až +100°C  

Pevnost při 100% zatížení: 1,1 MPa  

Pevnost v tahu: 1,5 Mpa

Pružnost při přetržení: 175%

Smykové napětí: cca 1,1 Mpa

Vydatnost: housenka cca 15 m o průměru 5 mm
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