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Viewmaster Kit 84700 sada 84700
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VIEWMASTER KIT

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Opravná sada na praskliny skel a oken vozidel

až do délky 10 centimetrů.

✓ Pryskyřice na bázi silanu – zabezpečuje vynikající přilnavost.
✓ Pryskyřice výborně vyplňuje oproti ostatním na trhu– má vynikající trvanlivost a odolnost. 
✓ Viewmaster systém odstraňuje vzduch z opravovaného místa – oprava je kvalitnější.
✓ Viewmaster systém používá zvlášť plnící a dokončovací pryskyřice pro 100% efekt opravy – zaručuje velmi 

trvanlivou opravu, větší flexibilitu a odolnost.

Viewmaster Kit opravuje jakékoli typy úlomků / zlomků / přerušení nebo trhlin až do 10 cm délky. 1 ml 
pryskyřice v injekční stříkačce vystačí na 5 až 8 oprav. Balení v injekční stříkačce zajišťuje pryskyřici extra UV 
ochranu. Kompletní sada obsahuje vše, co je potřeba, včetně speciálního primeru k vyčištění starých zlomů a 
trhlin, kde je voda.

Speciální sada obsahuje:
vodící pouzdro, rýsovací jehlu z karbidu, průbojník, UV lampu, vakuovou pumpu, plastový přísavný držák na 
sklo, hadici s bubnovým adaptérem, leštící kotouč, 12V vrtačku, zrcátko se sací baňkou, tužkové světlo, ohřívací 
těleso pro připojení na autobaterii, tlakový přístroj (k zpřístupnění trhlin), vertikální adaptér (pro autobusy 
nebo nákladní auta), karbidové vrtné korunky, speciální lepící pásku (pro dlouhé trhliny), stírací nože, náhradní 
UV žárovky a kompletní pracovní postup.

Obsah chemikálií:
Plnící pryskyřice (Filling resin), pryskyřice pro finální úpravu (Finishing resin), leštící tekutina (Polishing liquid), 

vakuový gel (Vacuum gel) a primer (Primer).
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VIEWMASTER KIT

NÁVOD K POUŽITÍ

Poškozené místo vyčistěte od 
nečistot a od uvolněných úlomků 

skla.

Upevněte držák nad poškozeným 
místem.

Našroubujte injekční válec do 
držáku a vyplňte ho produktem 

Filling resin.

Filling resin pronikne na 

poškozené místo pod tlakem. 
Vzduch je odsáván pryč.

K zajištění dlouhodobé opravy se 
pryskyřice konzervuje pod UV 

lampou.

Po aplikaci produktu Finishing 

resin, opravené místo začistíme 
stíracím nožem a vyleštíme.

Obj. číslo: Název: Velikost:
84701 Filling resin/ plnící pryskyřice 1 ml

84702 Finishing resin/ pryskyřice pro finální úpravu 2 ml

84703 Polishing liquid/ leštící přípravek 80 ml

84704 Vacuum gel/ vakuový gel 60 ml

84705 Primer 50 ml

84706 Finishing foils/ dokončovací fólie 5 ks v balení
84707 1 mm carbide drill bits/ 1 mm karbidové vrtné korunky 6 ks v balení
84708 Special adhesives tapes/ speciální lepící páska
84709 Scraping blades/ stírací nože 5 ks v balení
84710 6W UV spare tube/ náhradní UV žárovka – 6W

84711 UV protective foils/ ochranná UV fólie 3 ks v balení
84712 Washing cylinder red/ červený promývací buben
84713 Tool holder/ držák
84714 Carbid marking tool/ rýsovací jehla z karbidu
84715 Drill hole punch/ průbojník
84716 12V 6W UV lamp/ 12V 6W UV lampa

84717 Vacuum pump & cup & cylinder adapter/ vakuová pumpa & baňka & bubnový adaptér
84718 Polishing discs/ leštící kotouč
84719 12V drill/ 12V vrtačka
84720 Plastic mirror with suction cup/ plastové zrcátko se sací lampou
84721 Special torch with batteries/ speciální svítilna s bateriemi
84722 Battery junction adaptor with heater/ ohřívací těleso napojitelné na baterii

84724 Shooting globul/ vytlačovač
84725 Pressure appliance tool/ tlakový aplikátor
84726 Autobusový nebo vertikální adaptér
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VIEWMASTER KIT

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.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

TECHNICKÉ INFORMACE

Číslo výrobku: 84700

Název:                      Viewmaster Kit

Rizikové info:          zdraví škodlivý, vysoce hořlavý
Balení: sada

Váha: 4,8 kg

MSDS: ano


