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GEL RIPARATORE SOS24 

 
Technický list SC 00278 
 

 
NÁZOV: GEL RIPARATORE SOS24 
TYP: transparentná epoxidová živica s dvojitým aplikátorom pripravená na použitie 
POUŽITIE: vhodný pre jednoduchú a efektívnu opravu nedostatkov alebo prasklín pre 

produktovú radu VALPAINT E-VOLUTION. Vhodný tiež na obnovu, opravu 
alebo lepenie povrchov ako je keramika, sklo, koža, drevo, kov, betón a pod. 

CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.030 ± 30 gr/LT at 20°C 
 Výdatnosť: podľa potreby 
 Estetický efekt: = = = = =  
 Viskozita: = = = = = 
 Zafarbenie: transparentný 
 Balenie: 45 gr. 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na povrchu: 6 hodín pri 20 °C 
 Pretierateľný: 18 -24 hodín pri 20 °C 
 Úplne suchý: 48 dní pri 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Opravný gél SOS24 sa dodáva s dvojitým aplikátorom s tryskyami. Vďaka 
praktickému obalu sa výrobok neznečistí a dá jednoducho aplikovať aj v ťažko 
prístupných a úzkych prasklinách. 
 

ŠPECIFIKÁCIA  ŠTANDARD  

PRIDRŽNOSŤ / ODTRHOVÝCH 
SKÚŠKACH 

 
UNI EN 1542   

 

PRÍPRAVA POVRCHU: = = = = = 
PRÍPRAVA PRODUKTU: miešanie:  pripravený na použitie 
APLIKÁCIA: spôsob: nerezová špachtľa 
 počet náterov: 1- 2 
APLIKAČNÝ CYKLUS: Po otvorení obalu odstráňte sivý uzáver a nasaďte dvojitý aplikátor s tryskami. 

Aplikácia sa musí previesť ihneď do 20 - 25 minútach pri 20 ° C. Ak si aplikácia 
vyžaduje viac času, bude potrebné vymeniť aplikátor s tryskami, pretože produkt 
začne katalyzovať vo vnútri aplikačných trysiek. 
Naneste modrým aplikátorom na miesto, ktoré je potrebné opraviť, aby SOS24 
gél zostal vo vnútri prasklín alebo povrchu, ktorý je potrebné opraviť. 
V závislosti od veľkosti a tvaru povrchov, ktoré je potrebné opraviť, je potrebné 
použiť vhodný nástroj (špachtľu, rovnú alebo rohovú, atď.). Pokiaľ je produkt  
SOS24 gel ešte vláčny a dá sa s ním pracovať upravte povrch.  
Ak je to potrebné, môže sa aplikovať aj druhá vrstva produktu. A to po najmenej 
12 hodínách pri teplote20 ° C, nie skôr, ako je povrch „na dotyk“ rukou ešte 
lepkavý. V každom prípade aplikujte druhú vrstvu najneskôr do 24 hodín pri 20 ° 
C. Po ukončení aplikácie odstráňte dvojitý modrý aplikátor a uzavrite opäť sivým 
uzáverom. Produkt sa môže opätovne použiť aj dobre uzatvorený. 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°C do +30°C. 
SKLADOVANIE: uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote 

od +10°C do +30°C. 
STABILITA: približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená. 
POZNÁMKY: Produkt pred použitím starostlivo premiešajte.  
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
A LIKVIDÁCIA 

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať 
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. 
Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť 
podráždenie očí a môže vyvolať podráždenie kože a alergickú reakciu. 

 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými 
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite 
vodou a poraďte sa s lekárom.  
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane  sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na 
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 
 
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom.  Náradie sa 
nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.  
 
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. 
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 
použité balenia.  
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