
OPRAVY OPOTŘEBENÝCH ČERPADEL 

Vážení zákazníci, 

Toto vydání našeho bulletinu 

je zaměřeno na opravy  opo-

třebených povrchů ve vodním 

hospodářství, čerpací techni-

ce  a dílů podléhající nadměr-

né kavitaci, abrazi a otěru. 

Pomocí našich tmelů můžete 

opravit i nadměrně opotřebe-

né součásti, které jsou tradič-

ními postupy neopravitelné. 

Zařízení si můžete opravit 

svépomocí, nebo dodavatel-

ským způsobem. 

- FALCON CZECH  

V tomto vydání 

• Možnosti oprav 

• Opravy tmely            

Chester Molecular 

• Otěru odolné tmely 

• Pryžové povrchy 

• Tmely pro opravy   

čerpadel 

• Prodejní akce - slevy 

Chester Molecular - ukázka opravené skříně vodního čerpadla 

FALCON CZECH s.r.o. 
je obchodní společnost se zaměřením na zákazníky z oblasti průmyslu, energetiky 
a ekologie. Účelem vydání tohoto bulletinu je poskytnout specializované informace 
pracovníkům těchto firem i všem, kteří provádějí povrchové ochrany kovů a reno-
vace opravnými tmely, navařováním, pogumováním, nebo stěrkováním v prostředí 
s nadměrným otěrem, erozí, korozí či agresivním chemickém prostředí. 

Možnosti oprav opotřebených zařízení :  
Dodáváme kvalitní produkty, které fungují 

Oprava dodavatelským způsobem :  Provádíme a zajišťujeme opravy jednot-
livých dílů dodavatelským způsobem. Pro tyto opravy používáme tmely a ochran-
né povlaky firmy Chester Molecular. 

Svépomocí :  Všechny naše produkty jsou vyrobeny tak, aby jejich aplikaci 
zvládl i běžný řemeslník. Maximální péči je však nutné věnovat kvalitní přípravě 
povrchu opískováním a následným odmaštěním. 

Technologické celky :  V případě větších zakázek využíváme zkušeností na-
šich obchodních partnerů, z řad servisních firem, kteří používají námi dodané  
tmely a ochranné kompozitní povlaky firmy Chester Molecular. 
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OPRAVY TMELY CHESTER MOLECULAR  

 V praxi se velmi často setkáváme s názorem, že odlitky, které mají zeslabeny 
stěny o několik mm až cm jsou neopravitelné a proto je potřeba zakoupit zcela 
nový náhradní díl. Naše  zkušenosti však prokazují pravý opak a opravy pomocí 
tmelů mají vyšší životnost a nižší cenu než  drahé nové originály. 

• Tmely Chester Molecular dodáváme v praktických baleních od 0,2 do 20 
Kg tak, abychom se přizpůsobili malým i velkým zákazníkům. 

⇒ Chester Metal Super  se používá pro vyplnění úbytků materiálu ve 
vrstvě od 0,1 až 20 mm. Lze jej použít jako tmel i jako lepidlo na kovy. 

⇒ Chester Ceram T  je alternativou tmelu Chester Metal Super, se 
zvýšenou odolností proti otěru a kavitaci .  

⇒ Chester Ceram F ( modrá, nebo šedá ) se aplikuje štětcem nebo 
stěrkou jako finální hladký otěru odolný povlak ve dvou a více vrstvách. 

⇒ Chester Protector CK,  Chester Protector B jsou extrémně odolné, 
korundem plněné tmely, nanášené pomocí špachtle, ve vrstvě  3 - 6 
mm. Tyto tmely se používají na ochranu proti extrémnímu opotřebení. 

• Aplikace probíhá pomocí špachtle stěrky nebo štětce s krátkým vlasem
( Ceram F ). Povrch musí být důkladně opískovaný ( SA 2,5 ), alternativně 
obroušený úhlovou bruskou, odmaštěný odmašťovacím sprejem Chester F7. 

⇒  Čistota opravovaného povrchů  a důkladné odmaštění je základ-
ním předpokladem úspěšné aplikace. Tmely jsou kvalitní prakticky vždy.       
Nejvíce chyb při aplikaci plyne z podcenění procesu přípravy tmeleného 
povrchu. Při aplikaci používejte jednorázové rukavice. 

⇒  Pokud nanášíme ve vrstvách, je důležité, aby předchozí vrstva byla      
 ještě lepivá. Tím zajistíte dokonalé propojení tmelu a vyhnete se     
 možnému následnému odlupování jednotlivých vrstev. 

• Obchodní spolupráce :                                                                                           
Hledáme servisní firmy zabývající se povrchovými ochranami povrchů.  

Hlavní přínosy oprav 
pomocí tmelů 

 
• Opravíte i díly jinými      

metodami neopravitelné 

• Bez speciálních znalostí 

• Bez speciálních strojů 

• Kvalitněji než u nových dílů 

• Bezkonkurenční životnost 

• Nanáší se ve vrstvě          
0,1  - 20 mm 

Pro profesionální využití  i 
pro aplikaci svépomocí 

Chester Ceram F -  2 x 0,4 mm 

Chester Protector D - ochrana vík pomocí kompozitního keramického tmelu  

Chester Ceram T + Chester Cetam F 



VYUŽITÍ TMELŮ 

⇒ Opravy úbytků kovu 

⇒ Oprava čerpadel 

⇒ Oprava hřídelí a 

pouzder 

⇒ Opravy vodních     

turbín a potrubí 

⇒ Nátěry cisteren 

 

VÍCEVRSTVÝ SYSTÉM 

METAL CERAM T ( F ) 

Povrch PROTECTOR  B  

Důkladné opískování a odmaštění, je základním předpokladem profesionální aplikace 

Kompozitní otěru odolné tmely 
Historie používání kompozitních tmelů spadá až do poloviny minulého 

století. Rozhodně se nejedná o novou technologii oprav. Tmely Chester 

Molecular vhodně doplňují tradiční metody jako je navařování tvrdokovo-

vými materiály, Hardoxové otěru odolné plechy, teflonové skluzy apod.               

Nespornou předností metody jsou : 

⇒ NADPRŮMĚRNÁ KVALITA A ŽIVOTNOST POVRCHU 

⇒ APLIKACE I NA TVAROVĚ SLOŽITÉ PLOCHY 

⇒ ŽÁDNÉ TEPELNÉ DEFORMACE, ANI ZMĚNY TVARU 

⇒ PŘÍZNIVÁ CENA, JEDNODUCHOST OPRAVY 

⇒ DLOUHÁ SKLADOVATELNOST TMELU PO OTEVŘENÍ 

Tmely Chester Molecular při aplikaci nestékají ani při silnějších   

vrstvách, jsou velmi dobře zpracovatelné a po čase velmi dobře opravitel-

né. V praxi lze zpravidla stejný, již opotřebený díl opakovaně renovovat. 

Podrobné informace o produktech najdete na stránkách www.udrzba.cz  



Kontakt 

Zavolejte nám a my vám 

poskytneme více informa-

cí o našich službách a 

produktech.  

FALCON CZECH s.r.o. 
Kovářská 106 

440 01 Dobroměřice 

tel : 415 67 0315      
GSM : 603 506 077     
info@udrzba.cz 

Navštivte nás na  : 

PRO OPRAVY ČERPADEL VÁM            
DOPORUČUJEME TYTO TMELY : 

Firma FALCON CZECH s.r.o. -  Váš dodavatel tmelů pro povrchové ochrany 

PŘEDSTAVUJEME : 

CHESTER ELASTOMER T ( tmel ) , F ( tekutý tmel ) 

Je dvousložkový, pastovitý ( T ), nebo tekutý ( F ) elastomerní tmel, 
určený k výrobě a opravě pryžových povrchů nevulkanickou cestou. 
Tmel dodáváme v tvrdosti 75 sH  Dodáváme v balení 0,2 Kg. Velmi 
často se používá jako finální povrch vnitřků spirálních skříní čerpadel. 

Typické aplikace : 

⇒ Opravy pryžových povrchů obecně 

⇒ Výroba dílů z pryže litím 

⇒ Opravy pasových dopravníků 

⇒ Pogumování kovů bez vulkanizace 

⇒ Otěru odolné povrchy z pryže a jejich opravy 

Opravovanou součást zdrsníte, povrch důkladně odmastíte. Na takto 
připravený povrch nanesete aktivátor EL 10 pro kovové povrchy, ne-
bo EL 20 pro pryžové povrchy. Důkladně promísíte obě složky tmelu 
v originálním obalu a natmelíte, nebo nalijete na připravený podklad. 

Získáte vysoce kvalitní povrch odolný mechanickému zatížení, vibra-
cím, olejům, otěru, kavitaci a dalším provozním vlivům.                   

Více informací najdete na stránkách : www.udrzba.cz 

Firma FALCON CZECH s.r.o. -  Váš dodavatel tmelů pro povrchové ochrany 

POUŽITÍ :  NÁZEV PRODUKTU : BALENÍ : 

Opravy úbytku    

materiálu  

Chester Metal Super  

Chester Ceram T 

0,5 Kg, 1,0  Kg, 5Kg        

1 Kg, 3 Kg *         

Dvousložkový     

keramický povlak 

Chester Ceram F modrý 

Chester Ceram F šedý 

0,5 Kg, 1 Kg, 3 Kg*  

0,5 Kg, 1 Kg, 3 Kg* 

Extrémně otěru 

odolné povrchy 

Chester Protector CK 

Chester Protector B 

1 Kg, nebo 5 Kg      

1 Kg 

Elastomerové         

„ pryžové povrchy“ 

Elastomer 75 T,  tmel    

Elastomer 75 F,  tekutý 

0,2 Kg                       

0,2 Kg 

Nezapomeňte  Chester F7,odmašťovač 

Aktivátory EL 10, EL 20 

500 ml sprej           

100 ml 

SLEVY :        Odběr za 15 000 Kč   

Odběr za 30 000 Kč   

10 %                     

20 % 

Poznámka :   * na dotaz 


