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NÁVOD PRO APLIKACI POLYURETANOVÝCH VYSOCE ODOLNÝCH  

POVRCHŮ METALINE 760, 785, 795 

  

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD  
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OBSAH KAPITOLY

Velmi pečlivě si prosím prostudujte níže uvedené informace nezbytné pro úspěšnou aplikaci 

povrchové úpravy MetaLine® pomocí speciální aplikační pistole. V případě potřeby se prosím 

obraťte na poradenský servis firmy FALCON CZECH s.r.o. , tel : 415 67 0315 

Zodpovědná osoba: Vladimír Fousek, GSM  603506077 e- mail : fousek@udrzba.cz 
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POŽADAVKY PRO ÚSPĚŠNOU APLIKACI 

 Aplikační pistole 

 ML 760 / 785 nebo 795 

 Průtokový omezovač 

 Směšovací trysky 

 ML 924 – základní nátěr ( pro vodní zařízení a nepískované povrchy ) 

 Aktivátor povrchu ML 900 nebo ML 910 

 Kompresor s filtrací vzduchu ( cca 5 barů, min. 300 litrů / minutu ) 

 Ochranné pomůcky (overal, brýle, vždy čisté latexové rukavice, respirátor  

 Odsávání vzduchu 

 Balanční vyvažovač, Brinellova lupa, váha s přesností 1 gram 

 Mikrovlnná trouba 850 až 1200W, s vnitřními rozměry min. 30x29x15 cm 
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PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ KAPITOLA 1 
 

 Kartušový sprejovací systém 

• Aplikátor MetaLine S-700 kartuš ( 760, 785, 795 ) ( Obr. 1 ) 

• MetaLine aplikační trysky s regulátorem průtoku ( Obr. 1b )  

 Mikrovlnná trouba 

• Pro ideální ohřev kartuš - viz. Kapitola 7, doporučujeme běžnou mikrovlnnou troubu 

a průměrem talíře cca 27 cm a příkonem 850 až 1200W, s vnitřními rozměry min. 

30x29x15 cm 

 Příprava povrchu 

• Pískovací pistoli ( obr.3 ) 

• Kompresor s filtrací vzduchu olej / voda  ( cca 5 barů, min. 300 litrů / minutu ) 

• Nástroje na zdrsnění pryžových povrchů ( Obr. 3a )  

• Odmašťovač MetaLine 995 ( Obr. 4 )  

• MetaLine 924 Ochrana proti korozi ( Obr. 5 ) – viz. kapitola 3 

 Aktivátory povrchu 

• MetaLine 900 universální aktivátor – viz. Kapitpola 4 

• MetaLine 910 aktivátor pryže – viz. Kapitola 4 

• MetaLine 920 aktivátor velmi měkkých povrchů – viz. Kapitpola 4 

 Ochrana zdraví 

• Ochranná obličejová maska - respirátor a ochrana očí a obličeje ( obr. 2 ) 

• Ochranné rukavice 

• Účinná ventilace pevných částic 

• Ochranný oblek ( overal ) 

 Pomocný materiál  

• Textilní pásky a maskovací folie ( obr.2a ) 

• Ostrý zalamovací nůž 

• Přesná váha 1gram až 2 kg pro vážení dvousložkových aktivátorů 

• Šroubovák 

• Špachtle a mísící kelímek odolný rozpouštědlům 

• Štětec s krátkým vlasem ( různé velikosti ) 

• Elektrická vrtačka 

• Balanční vyvažovač ( obr. 23 ) – viz. Kapitola 10 
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PŘÍPRAVA POVRCHU – postupy pro různé povrchy KAPITOLA 2 
 

 

 Kovové povrchy 

Základem úspěchu je tryskání veškerých povrchů ( stupeň čistoty Sa 2,5 – Drsnost Rz 75 µm, 

nebo Ra 12,5 ) Použijte tryskací materiál s ostrými hranami ( struska nebo oxid hlinitý Al2O3 

s velikostí zrna 1 – 2 mm. Tryskání pomocí skleněné drtě, jehlování, nebo ocelovými 

kuličkami výrazně snižuje přilnavost tmelů řady 700 k povrchu. Povrchy s malým zatížení 

mohou být alternativně opískovány nebo obroušeny a následně odmaštěny pomocí ML 995. 

Viz. Čištění / odmaštění na str. 5 . 

 

Povrchy musí být předem zbaveny oleje, slané vody, solí a jiných chemikálií níže uvedenou 

chemickou neutralizací 

1. Otryskání ( základní čištění ) 

2. Čištění parou WAP ( neutralizace chloriců při 140°C a tlaku 150 bar ) 

3. Vysušení plamenem ( kapilární vysušení pomocí plamene, například PB ) 

4. Otryskání II ( finální )  

Od tohoto kroku se nedotýkejte povrchu ( pouze v čistých jednorázových  rukavicích ) 

5. Odsátí prachu a nečistot z povrchu 

6. Finální odmaštění pomocí ML 995 

 Plasty 

Povrch otryskejte a následně odmastěte pomocí ML 995 a nechte osušit. Viz. Čištění a 

odmaštění na str. 5 

 

 Nepolární plasty – na dotaz 

 

 Pryž / elastomery / polyuretany 

• Povrch důkladně zdrsněte pomocí vrtačky a speciálních karbidových nástrojů 

na obrázku 3a. používejte velmi nízké otáčky tak, aby se opracovávaný 

povrch nespálil a neztratil přilnavost. Poté povrch odmasstěte pomocí ML 

995.  
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 Dřevo 

Šetrně odstraňte všechny zbytky barevpomocí smirkového plátna o velikosti zrn 40 až 60. 

Odsajte volné části a prach pomocí vysavače. Důkladně vysuště aby jste zabránili tvorbě 

puchýřů na povrchu. 

 

NEPOUŽÍVAT ČISTIČ ML 995 

 

 Staré betonové povrchy 

Odstraňte barvy, mastné, zvětralé a jiné volné částice betonu pomocí proudy vody 

s přídavkem detergentu ( odmaštovače ) . Mechanicky zdrsněte jeho povrch a omyjte 

detergent čistou vodou. Beton vysušte na 3% obsahu vody . 

 

NEPOUŽÍVAT ČISTIČ ML 995 

 

 Nové betonové povrchy 

Nechte beton vyzrát po dobu min. 28 dní a vysušte na 3% obsahu vody. Odstraňte z povrchu 

betonové mléko a volné částice. Mechanicky zdrsněte povrch a odsajte prach. 

 

NEPOUŽÍVAT ČISTIČ ML 995 

Pozor na znečištění povrchu např. kompresorovým olejem. 

 

ČIŠTĚNÍ / ODMAŠTĚNÍ  
 

Následně po zdrsnění povrchu a odsátí prachu a volných částic odmastěte pomocí ML 995 ( obr.4 ) 

Přesvědčte se že je povrch dostatečně odmaštěn.  

Nepískované povrchy musí být připraveny alternativním čištěním. Pokud není dostatečné čištění 

pomocí vody, očištěte několikrát povrch pomocí štětce a a utěrky navlhčené ML 995, dokud není 

povrch utěrky dokonale čistý.  

 

 

VAROVÁNÍ !!!  NA OPÍSKOVANÝ A ODMAŠTĚNÝ POVRCH NIKDY NESAHEJTE HOLÝMA RUKAMA, ANI BĚŽNÝMI 

PRACOVNÍMI RUKAVICEMI. VŽDY POUŽIJTE JEDNORÁZOVÉ KAUČUKOVÉ RUKAVICE. PŘI JAKÉMKOLIV JEJICH 

ZNEČIŠTĚNÍ POUŽIJTE NOVÝ PÁR. 
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KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO APLIKACI  Kapitola 2a 
 

VLHKOST A TEPLOTA 

Základním předpokladem pro důkladné přilnutí je suchý povrch. Kondenzace vlhkosti, tvorba kapek 

na povrchu před aplikací znamená mimořádné riziko pro nedostatečné přilnutí tmelu k ošetřenému 

povrchu, kterému se musíme za všech okolností vyhnout.Tvorbu kapek způsobuje zejména rozdíl 

teplot sprejovaného povrchu a teplot vnějšího prostředí. ( například přemístěním otryskaného 

výrobku ze zimy do tepla.  

Prosím dodržijte tato základní pravidla 

• Povrch musí mít teplotu 15°C a vyšší 

• Neaplikujte ML 760, 785, 795 při vzdušné vlhkosti vyšší než 90% , nebo když na povrchu 

kondenzuje vzdušná vlhkost. 

 

 Rosný bod 

Při vzdušné vlhkosti 65% a vyšší musíme kontrolovat teplotu vzduchu na pracovišti, abychom se 

vyhnuli kondenzaci vody na sprejovaném povrchu. Obvykle kondenzace vlhkosti (normálně 

neviditelná) na površích nastává v případech, kdy je výrobek studenější než teplota vzduchu na 

pracovišti. Tabulka znázorňuje závislost vzdušné vlhkosti na teplotě vzduchu na pracovišti

 

Vysoké teploty povrchu výrobku a vysoká hodnota vzdušné vlhkosti nad hodnoty průměrné (více než 

50% ), obvykle způsobují zvýšenou rychlost ML 700 i všech aktivátorů. Doba pro nanášení druhé a 

další vrstvy může být až o polovinu kratší, než v normálních pracovních podmínkách. 
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MetaLine 924 – ochrana proti korozi Kapitola 3 
 

MetaLine 924 je určen ochranu pouze kovových povrchů.  

Použití ochranného galvanického povlaku ML 924 je nezbytné pro následující kovové povrchy: 

 Kovové povrchy, které nebylo možno z technologických důvodů otryskat 

 Nerezová ocel a speciální železné kovy 

 Galvanicky pokovené povrchy, lehké slitiny, neželezné slitiny 

 Díly trvale pracující ve vodě (čerpadla, vodní turbíny apod.) 

 Kovové odlitky, odlitky z nerezových slitin, šedé litiny, litiny apod. 

 Nenanášet na nekovové povrchy 

Podkladový  elektro – chemicky aktivní nátěr  ML 924, ( obr.5 ) má vlastnosti podobné galvanickému 

zinku a zásadně zvyšuje ochranu proti korozi podkladové plochy. Významnou měrou zvyšuje 

přilnavost na všech kovových površích. Není určen pro ošetření nekovových ploch. 

 Příprava MetaLine 924 před použitím 

 

• ML 924 se smísí ve váhovém poměru 1,1: 1 a nechá 15 minut stabilizovat 

• Poté jej naneseme pistolí (tryska 1,8 mm), válečkem nebo štětcem na požadované místo  do 

8 hodin od smíšení pouze v jedné vrstvě. Při aplikaci stříkáním používejte nízký tlak, aby se 

netvořily „ pavučiny“  

• Nanést pouze v jedné vrstvě!!! 

• Doba schnutí nátěru ML 924: 6 hodin / 20°C 
• Tmely ML 700 : lze na takto připravený povrch nanášet po 6 hodinách až 10 dnech 

• Poté pokračujte nanesením aktivátoru ML 900, viz Kapitola 4 

• Vydatnost: 125 g / m2   

• Nikdy nenanášejte více než jednu vrstvu ML 924 !!! 
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AKTIVÁTORY POVRCHU Kapitola 4 
 

UNIVERZÁLNÍ AKTIVÁTOR  TVRDÝCH POVRCHŮ  ML 900 pro ocel, litinu, hliník, beton, dřevo, 

polyester, epoxidy ( obr.6 ) 

• Před smíšením obě složky důkladně protřepejte 

• Smíchejte v poměru 3 : 1 a nechte 5 minut ustát. Ujistěte se, že nádoba pro smíšení 

je čistá. 

• Naneste štětcem, válečkem, nebo sprejem v tenké vrstvě do 4 hodin od smíšení 

• Vydatnost aktivátoru je cca. 70 gramů /m2 na jednu vrstvu 

• Aplikujte vždy 2 vrstvy ML 900, Druhou vrstvu aplikujte 15 minut až 2 hodiny po 

nanesení první vrstvy. / o správnosti nanesení první vrstvy se přesvědčíte tak, že je povrch lesklý / 

• Po uplynutí 30 – 120 minut od nanesení druhé vrstvy ML 900, nanášejte 

polyuretanové povlaky série ML 700 

 

Věnujte pozornost následujícím pokynům pro aplykaci ML 900 

 Povrch, na který se bude nanášet ML 900, musí být zbaven prachu, odmaštěn pomocí 

čističe ML 995 a důkladně vysušen. 

 Doporučený průměr trysky při aplikaci ML 900 pistolí je  1,8 mm 

 Doporučený tlak přívodního vzduchu je max. 1,5 bar  

 Používejte trysky s úzkým kuželem rozprachu 

 V případě, že použijete vysoký tlak, dojde k rozprášení ML na okolní plochy. Tento 

povlak musí být okamžitě odstraněn pomocí ML 995. 
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AKTIVÁTORY POVRCHU - POKRAČOVÁNÍ Kapitola 4 
 

AKTIVÁTOR POVRCHU PRO PRUŽNÉ PODKLADY ML 910 ( obr.7 ) pro pryž, polyuretany, PVC a jiné 

pružné materiály.  

Příprava pryžových, polyuretanových PVC a jiných elastických povrchů pomocí aktivátoru ML 910,   

viz. Obr. 910   

 Smíchejte ve váhovém poměru 100 : 4 a nechte 5 minut ustát a zpracujte jej do 5 

hodin od smíšení. 

 První vrstvu nanášejte na zdrsněný a odmaštěný podklad štětcem s krátkým 

vlasem, krouživými pohyby zvýšeným tlakem na štětec. 

 Spotřeba cca 200 gramů /m2  na 1 vrstvu 

 První vrstvu nikdy nenanášejte sprejem, nebo válečkem 

 Následně zakryjte maskovací páskou okolí, kam se ML 700 nebude nanášet 

 Po 1 – 12 hodinách naneste štětcem druhou vrstvu, tentokrát natíráním bez 

krouživého pohybu. Dbejte, abyste neporušili první vrstvu 

 Do 20 minut aplikujte ML 700 

 Pokud necháte druhou vrstvu ML 910 schnout déle než 20 minut, ztratí aktivátor 

lepivost a proto je nutno druhý nátěr opakovat  

 

 
 

AKTIVÁTOR VELMI MĚKKÝCH POVRCHŮ ML 920 jako jsou například pěnové povrchy, těsnící prvky na 

akrylové bázi, apod.  aplikujte štětcem v jediné vrstvě. ML 920 před použitím důkladně protřepejte a 

naneste. ML 700 aplikujte za 15 až 45 minut. 
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POUŽÍVÁNÍ APLIKAČNÍ PISTOLE S - 700 Kapitola 5 
 

APLIKAČNÍ PISTOLE S - 700 

Před započetím práce pečlivě zkontrolujte správnou funkčnost aplikační pistole, bez vložené náplně. 

Připojte k rozvodu vzduchu o tlaku min. 5 bar (minimálně 300 litrů / min). Tlakový vzduch musí mít 

filtraci vody a oleje (velikost částic 0,01 my / při 6 barech). 

 Spoušť – při stlačení spouště ( obr.9 ) a mírně pootevřeném regulátoru vzduchu ( obr.10 ) se 

současně vysunují dávkovací písty pistole směrem vpřed a tím vyprazdňují obsah náplně kartuš 

ML 700 

 Zajištění polohy spouště – při aplikaci lze zajistit spoušť pomocí pojistky na obr.9 

 Tlačítko zpětného chodu – při současném stlačení spouště a tlačítka zpětného chodu  

(obr. 9.1 ) se oba písty vrací směrem ke spoušti do původní polohy zpět. Po provedení této 

kontroly můžete do aplikační pistole vložit její náplň. S dávkovacími písty nikdy nemanipulujte 

rukama. 

 Regulační ventil pohybu pístu – oranžový nebo žlutý ventil ( obr.10 ) na zadní straně pistole 

dávkuje množství vzduchu a tím ovlivňuje rychlost vyprazdňování obsahu náplně. Účinný 

regulovatelný tlak pistole je od 1 – 5 bar. Pootočte tento ventil proti směru hodinových ručiček a 

pomalu zvyšujte tlak pístů. Pohyb pístů reaguje s mírným zpožděním. Materiál se začne dávkovat 

přibližně po otočení ventilem o 360°. 

 Regulátor vzduchu – otočením regulátoru vzduchu ( obr.11 ) po směru hodinových ručiček začne 

proudit vzduch skrz průhlednou hadici do směšovací trysky, kde dochází k míšení a rozprašování 

náplně ML 700. Ideální nastavení proudu vzduchu závisí na požadovaném nastavení rozstřiku 

tmelu. Doporučujeme nastavit na  ¼ regulovatelného rozsahu a dle potřeby zvyšovat množství 

přiváděného vzduchu. Při maximálním otevření ventilu je však nutno předpokládat velký rozstřik 

tmelu a tím značné ztráty tmelu mimo místa, kam chceme tmel aplikovat. Proto by měl být tmel 

obecně nanášen při menším tlaku, čímž se eliminuje jeho úlet do okolí a tím výrazně šetří jeho 

spotřeba.  

 V případě úplného uzavření regulátoru vzduchu nedochází k rozstřiku tmelu a tmel pomalu 

vytéká ze směšovače v podobě smíšené pasty, což se využívá v případě, kdy chceme tmel pomocí 

pistole odlévat, například na silně opotřebené plochy, prohlubně, silentbloky apod. 

 Fixace spouště – při nanášení ML 700 i při zpětném chodu pístů mějte vždy stlačenou spoušť 

pistole. Nikdy nepřerušujte stisk spouště. Toto je možno zafixovat, viz. Obr.9 
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VÝBĚR VHODNÉ TRYSKY PRO NÁPLNĚ ML 700 Kapitola 6 
 

1. VÝBĚR TRYSKY 

Kartuše ML 785 a ML 795 jsou dodávány spolu se standardní přímou tryskou 0° ( obr.12a ) Tato tryska 

vytváří kónický rozstřik, kde na nanášenou plochu dopadá tmel v šířce cca 15 cm. Pro těžko přístupné 

plochy můžete použít prodlouženou přímou trysku ( obr.19 ), nebo trysku v provedení 90°. ( obr.12b ) 

Kartuše ML 760 jsou dodávány s prodlouženou 25 cm dlouhou přímou tryskou ( obr.19 ). 

Pro speciální aplikace je možné použít flexibilní 115 mm dlouhý nástavec ( obr.13 ), nebo pevné 

prodloužení ( obr.114 ) .  Informace o použití těchto nástavců poskytneme na vyžádání. 
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PŘÍPRAVA KARTUŠÍ PŘED APLIKACÍ Kapitola 7 
 

ZAHŘÍVÁNÍ NÁPLNÍ 

MetaLine série 700 je vyvinut jako systém nanášený za tepla. Ohřejte uzavřené náplně v mikrovlnné 

troubě 800 – 1200 W. Správné zahřátí záleží na teplotě náplně při uskladnění, množství obsahu 

náplně v kartuši, vzdušné vlhkost a výkonu mikrovlnné trouby. Její konečná teplota musí být 

přiměřená.  Přibližný čas ohřevu  kartuše:  ML 760 :  1 – 3 minuty,  ML 785, ML 795 :  3 – 5 minut 

Při použití mikrovlnné trouby bez možnosti otáčení náplně v ní použijte cca poloviční čas. Pokud není 

náplň zcela plná, nastavte přiměřeně kratší čas než výše uvedený. Dbejte na to, abyste náplň 

nezahřáli na vyšší než požadovanou teplotu a náplň kartuše se nerozlila do mikrovlnné trouby. Při 

nedodržení těchto pokynů hrozí vylití obsahu kartuše do pistole, míšení tmelu v nesprávném poměru 

a znehodnocení nanášeného tmelu, který správně nevytvrdne. 

 Při správném zahřátí náplně na požadovanou teplotu se zvětší její vnitřní objem tak, že se 

povysunou černé zadní zátky kartuše cca 5 mm a uvnitř se utvoří pohyblivá vzduchová bublina. 

Pokud se zátky posunou více než o 5 mm, je tmel přehřátý, a tato kartuše se musí použita až po 

24 hodinách. Zkontrolujte tekutost obsahu kartuše dle rychlosti pohybu vzduchové bubliny 

v náplni. 

  Pokud po aplikaci nespotřebujete celý obsah náplně, nechte jej ztuhnout. Opětovné zahřátí a 

použití nespotřebované náplně doporučujeme po 24 hodinách. 

MONTÁŽ NÁPLNĚ  

 Pro aplikaci  ML 760 použijte vždy „ prodlouženou trysku“  z důvodu, že ML 760 má nižší hustotu 

a rychleji se ohřívá. Při použití krátké trysky hrozí její zablokování.  

 Pro ML 785 a ML 795 můžete použít jakoukoliv aplikační trysku z nabídky MetaLine. 

Několikrát otočte kartuš dnem vzhůru a zpět a zkontrolujte stejnoměrnost prohřátí jejího obsahu. 

Sejměte oranžové víčko ( obr.16 ) a odstraňte dvě černé těsnící zátky ( obr.17 ) pod oranžovým 

víčkem. Na jejich místo vložte černý omezovač toku obsahu náplně ( obr.18 ), ve kterém jsou otvory, 

které omezují množství vytlačovaného tmelu z kartuše. Nasaďte směšovací trysku a pevně 

zašroubujte černou maticí ke kartuši.( obr.20 ) Při nedostatečném utažení by mohl obsah náplně 

vytékat netěsnícím spojem a skapávat na aplikovanou plochu, kde by se tvořily nehomogenní 

puchýře, které by negativně ovlivňovaly kvalitu finálního povlaku. Dejte pozor, aby vám materiál 

z kartuše předčasně nevniknul do směšovací trysky. Během 20 vteřin by došlo ke ztuhnutí hmoty 

v prostoru trysky a k jejímu zablokování. 

VAROVÁNÍ  !!!  Nikdy se nepokoušejte vyčistit směšovací trysku, ve které je byť částečně ztuhlý 

tmel zvýšením tlaku na písty v aplikační pistoli. Riskujete tím zničení kartuše i pistole. 
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ZAČÍNÁME NANÁŠET Kapitola 8 
 

SESTAVENÍ  - Přemístěte tlačné písty aplikační pistole do základní polohy ( obr.20.1 ). Vložte kartuši 

do pistole bezprostředně po jejím ohřátí, malým otvorem na malý píst, větším otvorem na velký píst. 

Mírným tlakem zatlačte kartuš do pistole tak, aby kartuše dokonale zapadla do pistole. Propojte 

vzduchovou hadici od regulačního ventilu vzduchu rychlospojkou k vyústění směšovací trysky                

( obr.20.2 ).  Pootevřete regulační ventil tlaku pístů a následně mírně regulační ventil vzduchu. 

ODVZDUŠNĚNÍ KARTUŠE – držte pistoli pod úhlem 45°, směrem mimo plochu, kam chcete tmel 

nanášet!!!  Otočte rukojetí směrem doleva ( obr.20.3 ) a stlačte tlačítko spouště. Po dobu 10 sekund 

vytlačujte z větší poloviny kartuše vzduchovou bublinu. ( pokud byste tak neučinili, došlo by 

k nesprávnému poměru míšení tmelu). Držte stlačenou spoušť a přetočte pistoli směrem doprava a 

proveďte odvzdušnění i menší náplně kartuše. Zkontrolujte pohledem, že do směšovací trysky 

plynule vtékají obě složky bez obsahu vzduchu a že dochází k optimálnímu míšení složek.  Od této 

chvíle nikdy nepřerušujte proces nanášení  

SPRÁVNÉ SMÍŠENÍ OBOU SLOŽEK MÁ ZÁSADNÍ VLIV NA KVALITU FINÁLNÍHO POVLAKU 

REGULACE POSTŘIKU – nastavte regulační ventil vzduchu a regulátor tlaku pístů na požadovanou 

rychlost a kvalitu. Neustále držte tlačítko spouště a zahajte proces nanášení. 

VLASTNÍ NANÁŠENÍ POVLAKU – důrazně doporučujeme nepřerušovat proces aplikace. V případě, že 

proces z nějakého důvodu přerušíme, stříkejte materiál mimo místo aplikace po dobu cca 15 sekund 

za účelem opětovného dosažení optimálního míšení. Teprve poté pokračujte v samotné aplikaci. 

Pokud byste toto neprovedli, mohlo by k chybnému míšení dojít později. Pokud proces nanášení 

přerušíte na více než 40 sekund (3 minuty u ML 760), dojde k zatuhnutí tmelu ve směšovací trysce a 

následně k jejímu zablokování. V tomto případě musíte použít novou trysku, kterou nezapomeňte 

odvzdušnit. 

UKONČENÍ PRÁCE – po vyprázdnění kartuše uvolněte tlačítko spouště a zavřete regulační vzduchový 

ventil. Z technických důvodů nevyprazdňujte kartuše úplně a ponechte uvnitř cca 4 mm tmelu. 

Pokud byste tak neučinili a náplň vyprázdnili zcela, mohlo by dojít k selhání správného poměru míšení  

zbylého tmelu v kartuších a znehodnocení celé vaší práce. 
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TECHNIKA NANÁŠENÍ LITÍM NEBO SPREJOVÁNÍM Kapitola 8a 
 

SPREJOVÁNÍ 

 Rovnoměrně nanášejte tmel na povrch, dokud nedosáhnete požadované tloušťky vrstvy. 

Maximální  nestékavá tloušťka jedné vrstvy ve vertikální poloze je 0,2 mm. Tmel začne 

tuhnout během jedné minuty ( ML 785, 795) respektive 7 minut ( ML 760 ) a po této době již 

nikdy nezteče. Zvláštní péči věnujte ostrým hranám a rohům. V případě nutnosti, například 

při výměně kartuší, nanášejte jednotlivé vrstvy maximálně do 15 minut, ( ML 785, 795 ) 

respektive 30 minut ( ML 760 ). 

LITÍ 

 Při uzavřeném vzduchovém regulačním ventilu ( OBR.11 ) nedochází ke stříkání, ale k lití 

tmelu.  Proto tímto způsobem můžete vyrábět malé odlitky. Pozor, ve větším objemu se 

smíšený tmel zahřívá, proto na to pamatujte při manipulaci s čerstvě odlitými odlitky. Pro 

tvarování odlitku můžete použít například čistou plastovou špachtli. 

 Doba zahřátí kartuše pro lití je cca poloviční čas než při přípravě kartuší pro stříkání. Pokud 

při lití nespotřebujete celý obsah kartuše, opětovně ji použijte až po 24 hodinách.  

PŘETÍRÁNÍ  

 Pokud mezi aplikací jednotlivých vrstev uplyne doba delší než 15 minut, je nutno povrch 

předchozí vrstvy znovu ošetřit  aktivátorem povrchu ML 900 dle postupu uvedeného v tomto 

manuálu. (kapitola 4 ) 

 Pokud mezi aplikací jednotlivých vrstev uplyne doba delší než 2 hodiny ( ML 785, ML 795 ) 

nebo 4 hodiny u ML 760 , je nutno povrch předchozí vrstvy zdrsnit a odmastit a natřít 

aktivátorem povrchu ML 910 dle postupu uvedeného v tomto manuálu. ( kapitola 4 ) 
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PŘEKRÝVÁNÍ POVRCHŮ DALŠÍ VRSTVOU  Kapitola 9 
 

ČASY PRO PŘEKRYTÍ TMELŮ DALŠÍ VRSTVOU STEJNÉ A MĚKČÍ TVRDOSTI 

 S ohledem na rozdílné časy tuhnutí jednotlivých typů tmelů ML 700 uvádíme minimální a 

maximální časy pro jednotlivé typy. 

• MetaLine 760 ( měkká ) 

• MetaLine 785 ( střední ) 

• MetaLine 795 ( tvrdá ) 

 

 ČASY PRO PŘEKRYTÍ TMELŮ DALŠÍ VRSTVOU STEJNÉ TVRDOSTI 

Při teplotě pracoviště cca 20°C 

Minimální doba překrytí Maximální doba překrytí 

1 minuta pro Metaline 785 / 795 15 minut pro Metaline 785 / 795 

7 minut pro MetaLine 760 30 minut pro MetaLine 760 

 

 ČASY PRO PŘEKRYTÍ TMELŮ DALŠÍ VRSTVOU VYŠŠÍ TVRDOSTI 

Při teplotě pracoviště cca 20°C 

Minimální doba překrytí Maximální doba překrytí 

5 minut pro Metaline 785 / 795 15 minut pro Metaline 795 přes ML 785 

20 minut pro MetaLine 760 30 minut pro MetaLine 785 přes ML 760 

 

 Pokud uplynulo více než 15 minut ( MetaLine 785 / 795 ) , nebo více než 30 minut od aplikace 

poslední vrstvy, musí být před aplikací další vrstvy opětovně ošetřen pomocí ML 900, viz. 

Kapitola 4. 

 Pokud uplynulo více než 2 hodiny ( MetaLine 760 ) , nebo více než 4 hodiny od zdrsnění a 

čištění, musí být před aplikací další vrstvy opětovně ošetřen pomocí ML 920, viz. Kapitola 4. 

 

VYTVRZENÍ 

Čas pro úplné chemické vytvrzení – 5 dní / 20°C 

Čas pro úplné mechanické vytvrzení  - 24 hodin / 20°C  

• Zvýšením teploty, například infrazářičem ( maximálně do 50°C )  při vytvrzení, zrychlíte 

čas vytvrzení . 

• Při nižších teplotách vytvrzení než 20°C se tyto časy prodlužují  

Pro rychlejší vytvrzení nikdy nepoužívejte otevřený plamen 
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DOKONČOVACÍ PRÁCE A VŠEOBECNÉ INFORMACE Kapitola 10 
 

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ NESPOTŘEBOVANÝCH KARTUŠÍ 

V případě,  že při aplikaci nespotřebujete celou kartuš, je s ohledem na odstranění rychle tvrdnoucích 

zbytků smíšeného tmelu z těla kartuše třeba okamžitě   

• Odšroubovat směšovací trysku 

• Vyjmout černou zátku regulátor průtoku 

• Tlakem na písty kartuše vytlačit potenciálně ztvrdlý tmel z kartuší 

• Uzavřít kartuše originálními zátkami a víčkem, obr. 16 a 17 a skladovat ve svislé poloze 

• Takto použitá tmel můžete znovu použít za 24 hodin 

Před dalším použitím zkontrolujte, nejsou – li v kartuších zatvrdlé zbytky tmelu. Pokud ano, opatrně 

je odstraňte, například pomocí jehlice. 

ÚDRŽBA APLIKAČNÍ PISTOLE S – 700  

Aplikační pistole S – 700 je konstrukčně navržena jako bezúdržbová. Pohyblivé vytlačovací písty, 

ošetřete po použití jemným olejem NICRO 666 K4 Ultra, popřípadě utřete tělo pistole hadříkem 

namočeným v mýdlové vodě. ( například  Jar ) 

BALANČNÍ VYVAŽOVAČ 

Pokud budete aplikační pistoli používat na stacionárním pracovišti, pro ulehčení práce důrazně 

doporučujeme použít balanční vyvažovač o nosnosti 4 Kg. Tato pomůcka výrazně ulehčí manipulaci 

s aplikační pistolí i fyzické únavě pracovníků při velkých aplikacích. 

SKLADOVÁNÍ 

Kartuše skladujte v horizontální poloze, viz. obr. 24 

         

POUŽITÉ KARTUŠE 

Použité kartuše nejsou dle německých předpisů klasifikovány jako nebezpečný odpad. Proto je lze 

ukládat do běžného komunálního odpadu. 
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MECHANICKÉ OPRACOVÁNÍ Kapitola 11 
 

MECHANICKÉ OPRACOVÁNÍ 

Tmely Metaline 760 / 785 / 795 jsou mechanicky opracovatelné. Čím tvrdší je tmel, tím snadnější 

je opracovatelnost a tím vyšší dosažitelná přesnost opracování. Maximální přesnost které lze 

dosáhnout po vytvrzení, je +/- 0,01 mm.  

Čím jemnějšího povrchu při obrobení dosáhneme, tím více docílíme přesného povrchu. Řezné 

podmínky jsou podobné jako pro středně tvrdou technickou pryž. 

Při frézování používejte plátky ze slinutých karbidů s ostrými hranami. S nimi lze dosáhnout 

tolerance 0,05 až 0,2 mm. Pokud je posuv příliš pomalý, výsledný povrch bude drsný. Pokud bude 

posuv příliš rychlý, povrch bude vlnkovatý.  

Abychom předešli přehřátí polyuretanového povrchu, doporučujeme použít chladicí emulzi. 
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Podobné řezné podmínky platí o pro soustružení. Pro všechny řezné operace doporučujeme 

chlazení nástrojů, například chladicí emulzí EUCUT 0971, která předejde přehřátí obráběného 

polyuretanu a ztrátu jeho mechanických vlastností. 

 ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ 

Pouze závity s hrubým stoupáním. Na nástroj vyvíjejte jen malý tlak. 

 FRÉZOVÁNÍ 

Doporučujeme řeznou rychlost mezi 200 až 400 m/ minutu a použití plátků z rychlořezné 

ocele.  

 VRTÁNÍ 

Pro vrtání doporučujeme běžné vrtáky a řeznou rychlost mezi 40 až 50 m/minutu 

s nejmenším možným posuvem, cca 0,01 až 0,03 mm / otáčku. U MetaLine 795 můžeme 

použít rychlejší posuv, u ML 760 pomalejší. Počítejte s tím, že finální průměr vrtaného 

otvoru bude cca o 4% menší, než je průměr vrtáku. 

 BROUŠENÍ 

Pokud použijete korundové brusné disky s jemným zrnem, dosáhnete hladkého povrchu. 

Pro broušení MetaLine 760 doporučujeme vyšší rychlost broušení, mezi  30 až 50 m / 

vteřinu. 
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OCHRANA ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ + BEZPEČNOSTNÍ 
INFORMACE  

Kapitola 12 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

OCHRANA ZDRAVÍ – pracujte jen v dobře větraných prostorech. Nevdechujte výpary produktů 

MetaLine. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Při práci používejte ochranný oděv, pokrývku hlavy, 

ochranné brýle, latexové rukavice a respirátor třídy 6942 A2/P2 nebo obličejovou masku s přívodem  

vzduchu. Nemiřte sprejem na živé tvory.  

Věnujte mimořádnou pozornost při manipulaci s horkým tekutým tmelem. Vyhněte se přetlaku 

v kartuši, například při zablokované trysce. Nikdy se nepokoušejte odblokovat ucpanou trysku 

zvýšením tlaku v pístech pomocí regulačního ventilu.  Hrozí nebezpečí protlačení horkého tmelu přes 

zadní černé zátky pistole a poranění obsluhy i mechanického poškození pistole. 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

• Při potřísnění pokožky – omyjte velkým množstvím vody a okamžitě vyměňte potřísněný oděv 

• Při potřísnění očí – vyplachujte oči vodou po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc 

• Při nadýchání – přemístěte osobu na čerstvý vzduch, v případě potřeby vyhledejte lékařskou 

pomoc 

• Při požití – nepolykejte, vypijte velké množství vody a vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 

pomoc 

• Při požáru – použijte práškový hasicí přístroj s přístroj s náplní CO2. Haste pouze v ochranném 

oděvu s dýchacím přístrojem 

• V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. 

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI 

Plamen – hořlavý Nebezpečný pro zdraví 

 MetaLine 900 základ Xi +F 
 MetaLine 900 tvrdidlo Xn +F 
 MetaLine 910 základ Xi +F 
 MetaLine 910 tvrdidlo Xn + F 
 MetaLine 920  Xi +F 
 MetaLine 924 základ Xi +F 
 MetaLine 924 tvrdidlo Xn + F 
 MetaLine 700 základ Xn 
 MetaLine 700 tvrdidlo Xn 
 MetaLine 995 Xn + F 
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MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ Kapitola 13 
 

 

 Nedostatek dávkovaného materiálu  

• Otevřete regulační ventil tlaku 

• Zablokování náplní kartuše na jejím výstupu. Sejměte směšovač vzduchu a směšovací trysku. 

Vyčistěte její výstup mechanicky. Použijte nový směšovač.  

• Příliš nízká teplota kartuše – přihřejte jí na optimální teplotu 

 Nevytéká žádný tmel  

• regulační ventil tlaku pístů je uzavřen 

• zatuhlý tmel v směšovací trysce 

• Kartuš není dostatečně zahřátá 

 Nedochází k optimálnímu směšování  

Tryska je částečně zablokována, nebo je zatuhlý její obsah. Vyměňte trysku. K tomu to může dojít při 

příliš malé rychlosti nanášení tmelu, kdy se tryska může zahřát a tmel v ní ztvrdnout. Toto se může stát 

i v případě, že okamžitě po nasazení kartuše nezahájíme aplikaci a tmel v trysce ztvrdne.  

 Nerovný povrch  

• Příliš nízká teplota tmelu v kartuši má za důsledek přílišnou hustotu tmelu.  Nechte kartuše 

více zahřát 

• Proces nanášení je příliš pomalý – zvyšte rychlost dávkování materiálu 

 Z pistole ukapávají kapky tmelu – Tryska směšovače není dostatečně utažena. To vede k úkapům 

nesmíšeného tmelu ve spoji na aplikovanou plochu a k pozdější tvorbě bublin na ploše, které zásadně 

ovlivňují kvalitu povlaku. 

 Zvlněný povrch – příliš rychlá aplikace, nanášejte tenčí vrstvu, pokračujte v nanášení ne dříve než po 

jedné minutě ( ML 785, 795 ), respektive 7 minutách ( ML 760 ) 

 Nedostatek tmelu na ostrých hranách – příliš rychlá aplikace tmelu. Nanášejte jej pomaleji a 

zejména dbejte na zaoblení ostrých rádiusů při přípravě povrchu, min R 1,5 mm. Z ostrých hran tmel 

stéká a je velmi obtížné na nezaoblené radiusy tmel aplikovat ve stejné vrstvě jako na rovných 

plochách. 

 Znečištění povrchu malými částečkami ztuhlého tmelu – tmel v trysce je částečně zatuhlý a 

tvoří se žmolky. To se může stát při příliš pomalém nanášení tmelu. Zvyšte tlak pístu, nebo vyměňte 

trysku.  

 Problémy s přilnavostí 

• Nedostatečně zdrsněný povrch 

• Nedodržení technologických časů aplikace 

• Problémy s rosným bodem 

• Vysoká vzdušná vlhkost 

• Nesprávná volba, nebo nesprávná aplikace aktivátoru 

 Materiál vytéká zadními zátkami kartuše –  

1. Zablokovaná tryska směšovače – vyměňte ji za novou  

2. Nízká teplota tmelu – ohřejte na optimální teplotu 

3. Zapomenuté sejmuté černé zátky – sejměte zátky a nahraďte je průtokovým omezovačem 

4. Nesprávný výběr směšovače – u ML 760 musí být vždy prodloužený 25 cm 

 Skladovací podmínky  - materiál skladujte v suchu, při pokojových teplotách, mimo dosah ohně, 

čpavku a aktivního vodíku. Kartuše ML řady 700 skladujte ve vodorovné poloze. Doba skladovatelnosti 

je 6 měsíců. 
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MetaLine 924 – ZÁKLADNÍ NÁTĚR 

Poměr míšení 1,1 : 1 Váhově 
Poměr míšení 1 : 1 Objemově  
Spotřeba 125 g/m2  
Počet vrstev 1 vrstva  
Doba nanášení nátěru od smíšení 8 hodin Při 20°C 
Min. doba nanášení aktivátoru  po aplikaci 6 hodin Při 20°C 
Max. doba nanášení tmelu po aplikaci 10 dní Při 20°C 

 

MetaLine 900 – univerzální aktivátor  

Poměr míšení 3 : 1 Váhově 
Poměr míšení 3,15 : 1 Objemově  
Spotřeba 70 g/m2  
Počet vrstev 2 vrstvy 
Doba aplikace po smíšení  4 hodiny 
Minimální čas pro aplikaci 2. vrstvy  15 minut Při 20°C 
Maximální čas pro aplikaci 2. vrstvy 120 minut  
Minimální čas pro aplikaci ML 700 30 minut 
Maximální čas pro aplikaci ML 700 2 hodiny Při 20°C 

 

MetaLine 910 – pro pryž, polyuretan apod. 

Poměr míšení 100 : 4 Váhově 
Spotřeba 200 g/m2 na jeden nátěr 
Počet vrstev 2 vrstvy  
Doba nanášení nátěru od smíšení 5 hodin Při 20°C 
Minimální čas pro aplikaci 2. vrstvy  1 - hodina Při 20°C 
Maximální čas pro aplikaci 2. vrstvy 12 hodin Při 20°C 
Minimální čas pro aplikaci ML 700 5 minut Po aplikaci 2. vrstvy 
Maximální čas pro aplikaci ML 700 20 minut Po aplikaci 2. vrstvy 
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MetaLine serie 760 

Použitý směšovač  Vždy prodloužený  25 cm 
Doba zpracování 7 minut  
Spotřeba  1,2 Kg / m2 Při tloušťce vrstvy 1 mm  
oba nanášení 2 vrstvy po aplikaci 7 až 30 minut Při 20°C  
Doba vytvrzení 1,5 den Lehká mechanická odolnost 
 4 dny  Plná mechanická odolnost 
 6 dní 100% chemická odolnost 

  

MetaLine serie 785, 795 

Použitý směšovač  Všechny typy   
Doba zpracování 1 minuta  
Spotřeba  1,2 Kg / m2 Při tloušťce vrstvy 1 mm  
oba nanášení 2 vrstvy po aplikaci 1 až 15  minut Při 20°C  
Doba vytvrzení 1 den Lehká mechanická odolnost 
 3 dny  Plná mechanická odolnost 
 5 dní 100% chemická odolnost 
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POZOR – PLATÍ POUZE PRO METALINE 785 a 795 
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DIAGRAM APLIKACE NA PRUŽNÉ POVRCHY Kapitola 15a 
  

POZOR – PLATÍ POUZE PRO METALINE 785 a 795 
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