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Tekutý těsnící tmel
Elasticko-plastický rozpouštědlový tmel

CHARAKTERISTIKA

1 – 2 l/m2 dle hrubosti

Spotřeba nátěru
podkladu

MASTERsil® - Tekutý těsnící tmel je elasticko-plastický
rozpouštědlový tmel na bázi syntetického kaučuku plněný
dralonovým vláknem. Tmel přilne jak na suché, tak i na vlhké a
mokré podklady, možno aplikovat pod vodou, za mrazu a deště,
okamžitě těsní, je stálobarevný, odolává UV záření, dobře
zatéká. Narušuje pěnový polystyren.

BARVA
Šedá
BALENÍ
kartuše 300 ml, karton 25 ks

POUŽITÍ

kbelík 5 kg, 10 kg na objednávku

MASTERsil®

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

- Tekutý těsnící tmel je vhodný pro velmi rychlé
opravy prasklin, puklin a obdobných deformací podkladů na
plochých střechách, hřebenech, terasách, balkonech apod. Tmel
přilne na laminát, střešní lepenky, šindele, pálenou krutinu,
beton, dřevo, okapy, střešní žlaby, hliník, zinek, olovo, sklo,
kámen, cihlu atd. Vždy aplikovat s ohledem na stékavost tmelu,
v případě vertikálního nanesení použít štětec k dokonalému
rozetření tmelu.

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5°C až
+30°C.
UPOZORNĚNÍ
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku
nebo v bezpečnostním listu.

APLIKAČNÍ POSTUP
Podkladové plochy musí být odprášené, mohou být vlhké do
15% vlhkosti. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte
aplikační špičku, tu seřízněte dle požadovaného vytlačovaného
množství a pomocí vytlačovací pistole naneste tmel do
požadovaného prostoru, tmel má samonivelační schopnost. Pro
zvýšení adheze na extrémně savé podklady použijte základní
nátěr - MASTERsil® Primer K1. Čerstvý přebytečný tmel
odstraníte pomocí výrobku MASTERsil® - Odstraňovač silikonu a
pěny, vytvrzený odstraníte pouze mechanicky. Konečné
vytvrzení probíhá v závislosti na teplotě rychlostí 1,5 mm/24
hod. při +20°C.

Vlhký podklad

Savý podklad

Nesavý podklad

Hliník, ocel

Olovo, měď

Polykarbonát

Ostatní plasty

Balení

Sklo, smalt

300 ml

Mastný podklad

Dilatační spáry

Doba skladování
24 měsíců

ano

Teplota skladování

Tepelná odolnost
-40 až +100°C

Do + 30°C

Aplikační teplota
-10 až +40°C

Odolnost Uv záření

Smrštění
15 – 20 %

Ano

Pohyb ve spáře

Tvrdost
30 ShA

25 %

Tažnost
400%

Pevnost MPa
-

Modul MPa

+

0,4o MPa

+

Vulkanizace

+

2 - 4 mm / 24 hod.

+

Doba zpracování

+

5 - 10 min.

+

Měrná hmotnost

+

1,05 g / ml

+

Vzhled

+

Roztékavá pasta
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