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TMELY



V procese tvorby tmelov RADEX sme považovali za  najdôležitejšie:
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BRÚSNE 
MATERIÁLY 



Sortiment brúsnych materiálov Radex obsahuje rôzne ploché, 3-D 
a chemické brúsne materiály so sadou príslušenstva potrebného 
na prácu. Pri vývoji týchto brúsnych materiálov boli vzaté do úvahy 
vysoké požiadavky odborníkov v karosárňach a moderná úroveň 

materiálov na opravy automobilov používaných v Európe a vo svete. Pre každú 
možnú potrebu prípravy povrchu sa používa široký sortiment základných 
jednotlivo prispôsobených materiálov. Takto si kupujúci môže vybrať brúsne 
materiály každej možnej formy a veľkosti s odsávaním aj bez odsávania.



RADEX SILVER

 



BRÚSNE KRUHY S PLASTOVÝM FILMOM RADEX PLATINUM SO 
ŠTRUKTÚROU VELCRO

 Platinum+ je nový rad vysokokvalitných brúsnych materiálov s plastickým filmom, ktoré majú 
nasledujúce diferenčné charakteristiky, ako je ideálny rez, produktivita, vynikajúce krytie proti 
zaťaženiu, trvanlivosť a odolnosť, pružnosť a konzistentná úprava.

Brúsne kruhy RADEX Platinum+ s plastickým filmom sa počas obrusovania nezanášajú a 
zostávajú efektívne až do konca vďaka zavedeniu inovatívnej a unikátnej technológie „Kompaktné 
zrno”. Pri aplikácii sú praktické, vysokovýkonné a nákladovo efektívne. Ideálne pre použitie na 
keramické farby.

Brúsne kotúče RADEX Platinum+ s plastickým filmom sa dodávajú v špeciálnych dávkovacích 
boxoch pre uľahčenie používania a skladovania.



BRÚSNE MATERIÁLY NA BÁZE PAPIERA RADEX GOLD

Brúsne materiály RADEX Gold sú vyvinuté pre strojové a manuálne brúsenie rôznych 
typov povrchov a odporúčajú sa na odstraňovanie hrdze, obrusovanie tmelov a základových 
farieb pred aplikáciou vrchných náterov. Brúsne materiály RADEX Gold sa vyrábajú na 
báze umelo vyvinutého minerálu oxidu hliníka, ktorý nestráca svoju trvanlivosť a udržiava 
si vynikajúcu reznú schopnosť počas celej doby životnosti. Minerál sa uloží na špeciálne 
spracovaný papierový podklad, čo spája efektívnosť plastických podkladov s pružnosťou 
papierových podkladov.

Kombinácia vysokokvalitných materiálov s modernou výrobou robí z brúsnych materiálov 
RADEX Gold jedno z najefektívnejších brusív na trhu. Sú špeciálne určené na rýchle brúsenie 
a konzistentné dokončovanie bez zanášania.

****





Brúsne papiere RADEX 
Gold so šruktúrou 
Velcro, 8 dier

Brúsne papiere RADEX 
Gold so štruktúrou 
Velcro, 8 dier

Brúsne papiere RADEX 
Gold so štruktúrou 
Velcro, 14 dier









Vlastnosti:



MATOVACIE MATERIÁLY

Vlastnosti:
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Vlastnosti:

Odporúčania:



ČISTIACE 
PRODUKTY



Čistenie povrchu je pri opravách automobilov veľmi dôležitý 
proces. Konečný výsledok závisí od toho, ako je povrch pripravený 
a vyčistený. Radex ponúka široký sortiment rôznych druhov 
obrúskov, ktoré dokonale odstránia nečistotu, prach a iné 
kontaminanty a nezanechávajú žiadne chĺpky..
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MASKOVANIE



 Sortiment maskovacích materiálov je reprezentovaný páskami, 
penovými páskami, maskovacím filmom atď. Ich základnou 
úlohou je chrániť povrch od náterových materiálov. V sortimente 
maskovacích materiálov Radex sú hlavnými maskovacie pásky 
na papier na báze vinylu a polyuretánovej peny. Tieto druhy 

pások sa používajú hlavne v profesionálnych karosárňach. Maskovacie pásky 
sa väčšinou používajú z dôvodu špecifických vlastností ich adhéznej vrstvy. 
Lepidlo má dosť nízku adhéziu a nezanecháva na povrchu po odstránení 
žiadne stopy.



 Odporúčania:







MASKOVACIE PÁSKY
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LEŠTIACE 
MATERIÁLY 



 Jednou zo základných komoditných skupín v sortimente Radex 
je leštiaci systém, ktorý je reprezentovaný leštiacimi pastami, 
leštiacimi špongiami, leštiacimi handričkami, brusivami atď.
 Použitie leštiaceho systému Radex umožňuje efektívne 
odstrániť chyby laku a chyby získané počas prevádzky automobilu 

dlhodobou ochranou jeho laku s maximálnym leskom.
 Komplexný prístup, vysokokvalitné materiály a jednoduchý výber 
potrebných produktov sú hlavnými významnými rysmi leštiaceho systému 
Radex. Aplikácia leštiaceho systému Radex poskytuje dosiahnutie 
maximálneho výsledku s minimálnym úsilím.



BRÚSNE MATERIÁLY



Použitie:

Výhody

LEŠTIACE PASTY



Pokyny pre použitie:

Pokyny pre použitie:



Pokyny pre použitie:





LEŠTIACE HANDRIČKY

-



TESNIACE  
MATERIÁLY A 
LEPIDLÁ 



Vysokokvalitné lepidlá a tesniace materiály 
sú už aj v našom sortimente výrobkov. Teraz 
vyzerajú zlepené časti a utesnené švy ako od 
výrobcu.
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OCHRANNÉ 
PASTY 



Kompletný sortiment profesionálnych vysokokvalitných náterov proti 
popraskaniu a korózii, vyhotovených použitím moderných technológií v 
chemickom priemysle.



Pokyny pre použitie:



Pokyny pre použitie:

Pokyny pre použitie:



SPREJE









LEPIACE 
PÁSKY



 V mnohých prípadoch sú obojstranné pásky ideálne vhodné na spájanie 
povrchov. Dnes nemajú inú alternatívu vďaka vhodnosti a použiteľnosti. 
Zlepenie obojstrannými páskami sa uskutoční ihneď a silno, takže nie je 
potrebné žiadne špeciálne zariadenie a veľa časovo náročných operácií ako 
vŕtanie dier, upevňovanie armatúr atď. je vylúčených. Povrchy zostávajú 

nedotknuté a deliaca čiara medzi spojenými časťami je takmer neviditeľná. Obojstranné 
pásky Radex pozostávajú z dvoch lepivých vrstiev, nosiča peny a ochrannej podložky. 
Nosič peny zabezpečuje páske schopnosť získať tvar takmer akéhokoľvek povrchu. 
Existuje mnoho ďalších výhod obojstrannej lepiacej pásky Radex. Spoje, ktoré sa získajú 
pomocou týchto pások, nadobudnú tlmiace vlastnosti, dokonale odolávajú vibráciám 
a zaťaženiu vznikajúcemu pri náraze. Okrem toho, niektoré z nich poskytujú dobré 
tesniace a izolačné charakteristiky ako aj adhézny výkon v širokom rozsahu teplôt. 
Sortiment obojstranných lepiacich pások Radex zahŕňa rôzne kombinácie špeciálnej 
gumy a akrylových lepidiel s rôznymi penami ako polyuretán, polyetylén, akryl a rôzne 
elastoméry..





MAX RPM



PRÍSLUŠENSTVO 



 Príslušenstvo na lakovanie – je nenahraditeľný atribút každej 
karosárne. Tieto materiály sú určené na zjednodušenie práce 
lakovača a zvýšenie úrovne kvality jeho práce. Sortiment 
príslušenstva Radex je zastúpené cedidlami na farbu, miešacími 
nádobkami a vrchnákmi, kovovými doskami na vzorky spreja atď.
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ZARIADENIA 



 Široký sortiment profesionálnych zariadení Radex v ergonomickom 
dizajne pre aplikáciu náterov proti popraskaniu a proti hrdzi, tmelov 
a lepidiel umožňujú nanášať tieto materiály rýchlo a správne. 
Ľahko ovládateľné zariadenia sa stávajú nenahraditeľnými 
nástrojmi v každej karosárni. Všetky prezentované zariadenia   

pracujú s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou..
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Výhody:

Technické charakteristiky:

Výhody:

Technické charakteristiky:
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Výhody:

Technické charakteristiky:

Výhody:

Technické charakteristiky:



Výhody:

Technické charakteristiky:

Výhody:

Technické charakteristiky:



Výhody:

Technické charakteristiky:



BLOKY NA RUČNÉ BRÚSENIE

RADEX dodáva na trh rôzne druhy abrazívnych materiálov s otvormi aj bez otvorov, vyrobené 
presne podľa dodanej konfigurácie z tlmiacich podložiek a ručných blokov. Najekonomickejšia 
verzia je verzia bez odsávania prachu. Avšak, najdokonalejšie sú ručné bloky s odsávaním 
prachu, a na rozdiel od podobných výrobkov, konštrukcia týchto nástrojov je optimalizovaná na 
produktivitu brúsnych materiálov RADEX. Okrem toho, ručné bloky RADEX majú absolútne rovný 
pracovný povrch na upevnenie brúsnych papierov a ergonomický dizajn, ktorý poskytuje ideálne 
opracovaný povrch a vysoký stupeň pohodlia pri práci.
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PRODUKTY PRE STRIEKACIE KABÍNY 



STOJANY A DRŽIAKY 





OCHRANNÝ 
ODEV 



Na ochranu proti nečistote a chemickým znečisťujúcim látkam 
prezentuje Radex  rôzne druhy ochranných odevov špičkovej 
technológie, ktoré zabezpečujú nielen ochranu, ale aj pohodlie a 
komfort pri používaní.



Výhody:

M

Kombinéza s 
kapucňou





PNEUMATICKÉ 
NÁRADIE 





PNEUMATICKÉ 
NÁRADIE 
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