
H 2400 
VYSOKOTEPLOTNÍ TMEL/LEPIDLO  +1060°C 

 H 2400 je jednosložkové vysoce teplotně odolné keramicko-kovové lepidlo/tmel , které se 
používá ke  spojení, lepení, spárování a k opravám  vysokoteplotně namáhaných dílů, 
převážně na litině, oceli a nerez oceli tam, kde vysoká teplota prostředí neumožňuje použít 
běžné tmely na bázi epoxidu.  Specielní anorganické složení produktu  H 2400 po 
vytvrzení odolává teplotám až do 1060°C.  Je přebarvitelný barvou, lze ho mechanicky 
opracovávat. Vytvrzuje při 20°C . 
POUŽITÍ : 
Vzhledem k teplotní odolnosti   + 1060°C  má 
obrovské možnosti použití. Kosmické a letecké 
technologie,     automobilový , tepelný, 
elektrárenský, slévárenský, sklářský, plastikářský 
průmysl a všude tam, kde je    vysoká teplota. 
Unikátní chemická odolnost ( koncentrovaná 
kyselina dusičná až do bodu jejího varu ! ) . 
APLIKACE :  
opravy odlitků a forem, vysokoteplotní pece, příruby, turbíny, spalovací 
prostory, rozdělovací potrubí, čerpadla, ventilátory, hlavy motorů, výfukové 
vedení, bojlery,  opravy v chemickém průmyslu atd. 

Obecná charakteristika:                                                     
Typ báze:                        Anorganická 
Plnivo:                             Nerez ocel 
Barva :                             kovová 
Měrná hmotnost:           1,5 
Aplikační teplota :           +20°C  
Manipulační pevnost :     2 - 4 hodiny při 20°C 
Viskozita :                      pasta 
Teplota skladování :       +20°C  
Životnost :                  6 měsíců od data  výroby 
Balení :                           100g , 0,5 Kg  

Návod k použití : Obsah nádobky pečlivě promíchat .  Povrch musí být čistý , suchý a dokonale 
odmaštěný  S 1960.  Aplikujte na povrch v maximální síle 4mm. 
Vytvrzení :  Provedenou opravu nechte vytvrzovat 24 hod. při 20°C .  Vytvrzování teplem není 
nutné, pokud provozní teplota opravy přesáhne 204°C. Pokud provozní teplota opravy nepřesáhne 
204°C, tak po 2 hodinách vysychání při pokojové teplotě vytvrďte při teplotě 94°C po dobu 3 hod. 
V případě potřeby vytvořit vyšší vrstvu postup opakujte.  
Váš odborný prodejce :    HF Market , výroba průmyslových lepidel, tmelů a maziv 
                                             Plešnice 21, 330 33 Město Touškov   
Tel.: 377 279 254, 377 279 255      fax.: 377 279 260,   E-mail: hfmarket@hfmarket.cz , 
www.hfmarket.cz 
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