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Střešní tmel
Těsnící a lepicí tmel

CHARAKTERISTIKA

BARVA

®

MASTERsil - Střešní tmel je těsnící a lepicí tmel na
bitumenové bázi obsahující rozpouštědla. Tmel má velice
dobrou adhezi ke stavebním a střešním materiálům.
Podklady musí být odprášeny a odmaštěny, ale lze jej
nanášet do vlhkého prostředí.

černá

POUŽITÍ

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

MASTERsil® - Střešní tmel je vhodný pro lepení, těsnění a
opravy všech střech, izolací kanalizačních potrubí, okapů
apod. Výhodou je možnost aplikace ve vlhkém prostředí.
Tmel je možno finálně uhladit do 20 min. po aplikaci za
použití jakéhokoli rozpouštědla a štětce.

24 měsíců v originálním balení při teplotě +5°C až +30°C
UPOZORNĚNÍ

BALENÍ
kartuše 315 ml, karton 25 ks
kbelíky 5 kg, 10 kg na objednávku

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu
výrobku nebo v bezpečnostním listu.

APLIKAČNÍ POSTUP
Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, vlhké
do 5% vlhkosti. Odřízněte špičku kartuše nad závitem,
našroubujte aplikační špičku, tu seřízněte dle
požadovaného vytlačovaného množství a pomocí
vytlačovací pistole naneste tmel do požadovaného
prostoru. Se spojem můžete lehce manipulovat do 15 min.
od nanesení tmelu. Čerstvý přebytečný tmel odstraníte
pomocí výrobku MASTERsil® - Odstraňovač silikonu a
pěny, vytvrzený tmel odstraníte pouze mechanicky.
Konečné vytvrzení probíhá v závislosti na teplotě rychlostí
1,5 mm/24 hod. pří teplotě +20°C .

Doba skladování
12 měsíců

Balení

Teplota skladování
Do +30°C

315 ml
5 / 10 kg

Odolnost Uv záření
Ano

Dilatační spáry

Tepelná odolnost
-25 až +110°C

Ostatní plasty

Aplikační teplota
+5 až +40°C

Polykarbonát

Smrštění
< 3%

Olovo, měď

Pohyb ve spáře
25%

Hliník, ocel

Tvrdost
40 ShA

Nesavý podklad

Tažnost
-

Savý podklad

Pevnost MPa
0,22 MPa

Vlhký podklad

Obsah VOC / l
< 25 %

Sklo, smalt

Vulkanizace
2,5 mm / 24 hod.

Mastný podklad

Doba zpracování

+

20 min

+

Měrná hmotnost

+

1,25 g / ml

+

Vzhled

+

+

+

Nestékavá pasta

TECHNICKÉ ÚDAJE

