NOVINKA

Terokal 5010 TR
Náhrada cínování
Nová metoda opravy kovových dílů karosérie!
Vyvinut za pomoci pojišťoven a automobilových společností
• STOP výměně drahých dílů automobilů
• STOP nákladné demontáži (např. nádrže, airbagy, atd.)
• STOP používání cínovacích past s obsahem olova a
otevřeného plamene
• STOP manuálnímu směšování
• STOP používání výplní karosérie a tmelů
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Náhrada cínování

Terokal 5010 TR je unikátní produkt na bázi dvousložkového epoxidu nanášený za
studena a vyvinutý za pomoci expertů na autoopravárenství. Tento produkt spojuje
odpovídající výkon a mnohem bezpečnější proces v porovnání se všemi existujícími
řešeními.
S produktem Terokal 5010 TR je nyní možné opravovat poškozené ocelové a hliníkové
díly s dodržením všech moderních požadavků na bezpečnost a výkon.

Výhody pro Vás
•
•
•
•
•

Jedinečná technologie bez použití cínu splňující potřeby zákazníků
Na hliník a ocel
Nestékavý produkt pro aplikaci ve dvou vrstvách
Snadné modelování, tvarování a obrušování
Inovativní balení pro přesnou aplikaci a perfektní mísící poměr
(už žádné ruční míchání)
• Aplikace za studena (už žádná práce s otevřeným plamenem)
• Bez poškození elektroforézních laků, ochranných vosků, nátěrů atd.
• Úspora nákladů díky opravě poškozených částí (bez jejich výměny) a
méně demontáží (např. nádrže, airbagy, vnitřní panely apod.)
Produktový test v technickém středisku Allianz

Informace pro objednání
Velikost balení

IDH č.

175 ml 2K kartuše

1560580

Před použitím produktu Terokal 5010 TR doporučujeme projít
zaškolením. Kontaktujte prosím svého technicko-obchodního zástupce
Henkel.

Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesive Technologies
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
www.loctite.cz

Údaje obsažené v tomto letáku mají pouze informativní povahu. Potřebujete-li pomoc nebo doporučení při specifikaci týkající se tohoto produktu, kontaktujte
prosím místní technické zastoupení Henkel.
® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013
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