
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Aktualizováno k 22/03/2018 … The choice of professionals

INSTRUKCE

SEALANT SMOOTHER

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Sealant Smoother SS 1 l Lahev + 

rozprašovač
86578

Profesionální čistič na bázi vody pro vyhlazování 
těsnících spojů.

Sealant Smoother je k použití k profesionálním účelům pro vyhlazení čerstvě vytvořených spojů (silikony, silyl 
modifikované polymery, akryly atd.) v kuchyních, koupelnách a místnostech správy budovy. Sealant Smoother 
je nejlepší alternativou k domácímu mixu vody a mýdla, eliminuje přitom riziko zanechání bílých stop na 
povrchu spoje. Sealant Smoother je naprosto bez rozpouštědel, zajistí tak, že povrch spoje po čase nezdrsní 
ani nezežloutne.

✓ Ihned připraven k použití – není třeba míchání. 

✓ Všestranný – použití na většinu běžných flexibilních tmelů.

✓ Perfektní provedení – nezpůsobuje zdrsnění spoje.

✓ Bez rozpouštědel – nezpůsobuje žloutnutí povrchu spoje.

✓ Na bázi vody – bezpečné pro uživatele.

1. Lehce aplikujte KENT Sealant Smoother na spoj před jeho tvrdnutím. 
2. Vyhlaďte spoj.
3. Odstraňte přebytek KENT Sealant Smootheru, obzvláště z přírodního kamene, abyste předešli skvrnám.

Vyhněte se proniknutí KENT Sealant Smootheru mezi tmel a podklad. Je nezbytné opláchnout vyhlazený spoj 
před přemalováním čistou vodou. Pro malování přes těsnící spoj postupujte dle návodů výrobce nátěru a tmelu.



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.

SEALANT SMOOTHER

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
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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

Kód produktu: 86548

Název: Sealant Smoother

Kód cel.sazebníku: 34012090

Barva: Čirá
Konzistence: kapalná
Hustota: 1g/cm3

Hodnota pH: 7

VOC: g/l

Aplikační teplota: 10 – 35°C

Životnost: 18 měsíců


