
OPRAVNÉ RENOVAČNÍ TMELY 

Vážení zákazníci, 

připravili jsme pro Vás nové 

vydání našeho občasníku se 

zaměřením na povrchovou 

ochranu v extrémních pod-

mínkách . I v budoucnu Vás 

chceme touto formou sezna-

movat s novinkami v této ob-

lasti, s prodejními akcemi tak 

abychom pružně reagovali na 

Vaše přání a požadavky 

- FALCON CZECH  

V tomto vydání 

 Protihlukový systém 

MetaLine 440 

 Polyuretanové po-

vrchy MetaLine 

 Otěru odolné tmely 

 Kotvící tmel Chester 

EVY 

 Prodejní akce  

Chester Molecular - kompozitní tmely pro profesionální  použití 

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. 

Naše produkty a služby 

Dodáváme kvalitní produkty, které fungují 

Kompozitní kovové tmely :     Chester Molecular jsou určeny pro profesionál-

ní opravy odlitků, obrobků, hřídelí, pouzder a  částí energetických zařízení, všude 

tam , kde se vyžaduje vysoká kvalita a životnost aplikace. 

Otěru odolné povrchy :       MetaLine systém ochrany povrchů polyuretanem. 

Aplikace stříkáním, pomocí speciálního zařízení. Ideální např. pro vodní zařízení, 

vodní turbíny, čerpadla, vibrační dopravníky. Vhodné pro povrstvení kovů pryže i 

betonu. 

 

Protihlukové systémy:       MetaLine 440 je speciální  vodou ředitelný nátěr,  

účinně snižující rezonanční úroveň hladiny hluku v ocelových konstrukcích. 
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METALINE 700 - STŘÍKANÝ POLYURETAN 

Firma FALCON CZECH s.r.o. je autorizovaným dodavatelem zcela unikátní tech-

nologie ochrany namáhaných povrchů . Vynikající ochrana proti kavitaci a otěru  v 

teplotách - 40 až 120°C a chemickém prostředí pH 3 až 11 

 MetaLine řady 700  dodáváme ve třech tvrdostech Sh a 7 základních 

barevných odstínech. Vlastnostmi se téměř neliší od polyuretanu litého. 

 MetaLine 760 ( Sh 60 ) pro opravy a náhradu pryžových povrchů. Na-

příklad pasové dopravníky, pneumatiky stavebních strojů 

 MetaLine 785 ( Sh 85 ) je nejprodávanějším produktem. Vynikající 

ochrana proti otěru a kavitaci. Používá se cca v 85 % všech aplikacích, 
zejména ve vodním prostředí, vibrační technice, manipulační plochy 

 MetaLine 795 ( Sh 95 ) povrch připomíná tvrdý plast a používá se 

zejména všude tam, kde se vyžaduje nelepivý povrch ( např. skluzy ) 

 Aplikace probíhá pomocí speciální pistole , do které se vkládají dvou-

složkové náplně o hmotnosti 1 kg. Tato náplň vystačí na plochu cca 1 m2 o 
tloušťce 1 mm. Povrch musí být opískovaný ( SA 2,5 ) a odmaštěný. 

 Cena za aplikaci 1 m2  se pohybuje v rozmezí 3 -  4 000 Kč, v závislosti na 

velikosti a složitosti ošetřovaného povrchu  

 Povrchy ML řady 700 se aplikují bez potřeby následné vulkanizace a lze 

jimi nahradit téměř  všechny povrchy opatřené vulkanickou pryží 

 Povrchy ML řady 700 mají vynikající ochranu proti otěru, jsou lehké, a ve 

většině případů předčí ochranné kompozitní otěru odolné tmely. 

 Obchodní spolupráce : hledáme servisní firmy zabývající se povrchový-

mi ochranami povrchů.  

Všechny výrobky ML řady 700 jsou zdravotně nezávadné a likvidují jako běžný 

komunální odpad. Atest pro použití ve farmaceutickém průmyslu.  

Snížení úrovně hluku 

MetaLine 440 
Je výrobek německé firmy Me-
taLine který můžete aplikovat  

 Bez speciálních znalostí 

 Bez speciálních strojů 

 Vodou ředitelný, aplikuje 
se štětcem nebo pistolí 

 Snižuje hluk  cca o 5 dB 

 Nanáší se na vnější straně 
ve vrstvě 1 - 2 mm 

 Přetíratelný povrch .  

Pro profesionální využití    

potravinářský atest 

ML 785 - tloušťka vrstvy 3 mm  

MetaLine 440 - významně snižuje úroveň  rezonanční hladiny hluku  ( baleno po 5 Kg ) 

ML 785 - ochrana armatury 



VYUŽITÍ TMELŮ 

 Těžba surovin 

 Chemický průmysl 

 Strojírenství 

 Všeobecná údržba 

 Autoopravárenství 

 

PROTECTOR CK 

METAL CERAM T ( F ) 

PROTECTOR D 

Nabízíme kompozitní tmely pro široké použití na opravy a ochranu kovů, pryže a betonu 

Kompozitní otěru odolné tmely 
firmy Chester Molecular jsou představitelem vysoce odolných povrchů 

nanášených stěrkou. Jednoduchost aplikace a vynikající životnost řadí 

tyto materiály k absolutní špičce v oboru. Tmely jsou vhodné pro ochranu 

nových povrchů proti opotřebení a k opravám provozem opotřebených 

dílů ve vrstvách 0,3 až 20 mm.  

Nejžádanější otěru odolné tmely Chester 

CHESTER PROTECTOR CK - plněno korundem, určeno pro výsypky, 

šnekové dopravníky, cyklonové odlučovače. Nanáší se v tloušťce 5 mm. 

CHESTER METAL CERAM T ( F ) - plněno keramikou. Nejprodávanější 

tmel s dlouhou životností, pro opravy čerpadel, armatur a všech míst        

s nadměrným otěrem.  

CHESTER PROTECTOR D  -  otěru odolný tmel aplikovatelný stěrkou ve 

vrstvě 2 x 0,4 mm, na cisterny, nádrže, mechanicky namáhané  povrchy. 

Povrchy palub lodí, ropných rafinérií apod. Aplikuje se na kovy i beton. 



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  : 

www.udrzba.cz 

VYUŽIJTE NAŠE PRODEJNÍ  

AKCE PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY 
Za každá 2 balení tmelu Chester Protector CK   

 obdržíte 1 balení stejné velikosti zdarma 

 Například : 2 x 5 = 15 Kg 

 

Zákazníci kteří si objednají tmel Chester Ceram T,     

balení 1 Kg 

 Obdrží navíc 0,5 Kg  Chester Ceram F  

 Například :  Vy objednáte 10 Kg tmelu  

 My dodáme 10 Kg Ceram T + 5 Kg Ceram F 

*** akce platí do 30.6.2015  

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

Představujeme : Chester Metal EVY 
Je dvousložkový, tekutý samonivelační epoxid - kovový kompozit, 

určený k trvalému kotvení základů strojů, technologických celků a 

jejich částí. Tmel se nesmršťuje a zajistí Vám dokonalé ukotvení Vá-

mi montované součásti. Dodáváme v balení 6 Kg. 

Typické aplikace : 

 Vymezení technologických vůlí 

 Usazování základů strojů 

 Montáž mostních ložisek 

 Kotvení nadrozměrných ložisek 

 Kotvení šroubů 

Vámi kotvenou součást dokonale vyrovnáte do vodováhy, povrch 

důkladně odmastíte, zabezpečíte mezery krycí páskou a jednoduše 

zalijete smíšeným tekutým tmelem Chester Metal EVY.  

Získáte vysoce kompaktní povrch odolný mechanickému zatížení, 

vibracím, olejům a dalším provozním vlivům. 

Bližší informace o produktech najdete na stránkách  

www.udrzba.cz 

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

http://www.udrzba.cz
http://www.udrzba.cz

