Materiál
Plastoelastický neutrálně vytvrzující tmel na bázi vysoce
kvalitního bitumenového kaučuku. Lze aplikovat okamžitě
(bez nahřívání) na většinu běžných podkladů a to i mokrých.

Provedení
310 ml / kartuše

Technické informace
Klasifikace
bitumenový
kaučuk
Systém reakce
fyzikální vytvrzování
Charakter tmelu plastoelastický
Objemová hmot- 1,23 g/ml
nost
Vytvoření povrcca 20 min.
chové slupky
Úplné vytvrzení 1 den - 3 týdny
Změna objemu
< 14%
Báze

Max. přípustná
deformace
Spotřeba

Klasifikace
10%
4 m při housence o průměru 10 mm
-35°C až +110°C

Teplotní odolnost
Aplikační teplota +5 °C až +30 °C
Skladovací doba
+5 °C až +25 °C

Příprava podkladu
1. Povrchy by měli být čisté, suché, bez prachu a volných
částic. Doporučujeme provést předběžný test přilnavosti
při speciálních aplikacích a nebo při aplikaci na mokré
povrchy.
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Zpracování
1. Může být aplikován ruční nebo pneumatickou pistolí
2. Při aplikaci je důležité mít čistou výtokovou trysku pistole
pro zajištění rovnoměrného pravidelného dávkování
3. Vzdálenost mezi podkladní plochou a tryskou pistole by
měla být menší než 3 mm, aby byla zajištěna adheze na
mokrém povrchu
4. Bitumenový tmel by měl být aplikován v pruzích (housenkách) nebo bodech, aby bylo možné úplné vytvrzení.
5. Doba zpracovatelnosti a rychlost vulkanizace jsou závislé
na teplotě podkladu, propustnosti materiálů a tloušce
vrstvy
6. Po aplikaci je adhezivní pevnost dostatečná pro malé
zatížení
7. Maximální pevnosti je dosaženo po úplném zvulkanizování
8. Nevystavujte kartuše přímému působení slunečního záření nebo blízko zdrojů tepla
9. Při aplikaci pracujte pouze v dobře větraných prostorech

Čištění
Lze odstranit za pomoci lakového benzínu. Vytvrdnutý tmel
lze odstranit pouze mechanicky za pomoci řezáku, škrabky
apod.

Kompatibilita
Lze používat pro lepení tvrdých plastů bez změkčovadel. Kompatibilita s polystyrenem je proměnlivá. Rozpouštědlo může
způsobit poškození materiálu nebo může dojít ke vznícení při
větších tlouškách vrstvy působením vysokých teplot. Není
kompatibilní s barvami.

Použití
Lepení bitumenových střešních izolačních materiálů (APP a SBS modifikovaný bitumen). Vodotěsné těsnění
spár, spárování spojů u střešních nároží,
komínů a světlíků. Upevnění vodních
vpustí a lapačů štěrku. Utěsnění netěsností a vzniklých naléhavých oprav i na
mokrých podkladech. Spoje okapových
žlabů, přilepení pásů na hranách fasád.

Hlavní přednosti
•
•
•
•
•
•

Dobrá přilnavost
UV stabilní
Tixotropní, netoxický
Přilne na mokré povrchy
Vynikající izolační schopnost
Ochrana proti korozi a vlhkosti

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici neustálá technická
podpora.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkami.
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