mSIL

Pekelně odolný

CZ / Kamnářský tmel

KAMNÁŘSKÝ
TMEL

Odřízněte špičku

Našroubujte výtlačnou špičku

Nasaďte do výtlačné pistole

Přetíratelný

komíny, kamna, krby
udírny, pece

Charakteristika:
jednosložkový
tmel na bázi vodního skla s plnivy. Tmel
vykazuje nulové smrštění, po dokonalém
vyschnutí je přetíratelný, odolává UV
záření. Použití: Kamnářský tmel je speciálně určen pro těsnící a spojovací práce
a opravy u pecí, krbů, ohnišť, roštů, kouřovodů, šamotových vyzdívek – tam, kde
je očekávána extrémní tepelná odolnost.
Není vhodný pro dilatující spoje. Není
paropropustný. Vytvrzený tmel dlouhodobě odolává kondenzačním výparům.
Pracovní postup: Tmel lze nanášet
na vlhké podklady – ne však do vody!
V případě velmi suchého podkladu doporučujeme zvýšit adhezi základním nátěrem
= tmel naředit vodou na hustou kaši a tou
natřít podklad. Po zaschnutí naneste tmel.
Odřízněte špičku kartuše nad závitem,
našroubujte aplikační špičku, tu šikmo
seřízněte dle šíře spáry a vytlačte tmel
v rovnoměrné vrstvě pomocí vytlačovací
pistole. Okolí spáry lze maskovat krycí
páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 10 minut mokrým štětcem nebo stěrkou. Teplotní odolnost: −40°C až +1300°C.
Aplikační teplota: +0°C až +40°C.
Spotřebujte do data uvedeného
na obalu.

SK / Tmel na krby a pece

Charakteristika: jednozložkový tmel
na báze vodného skla s plnidlami. Tmel
vykazuje nulové zmrštenie, po dokonalom
vyschnutí je pretierateľný, odoláva UV žiareniu. Použitie: Pecný tmel je špeciálne
určený pre tesniace a spojovacie práce
a opravy u pecí, krbov, ohnísk, roštov,
dymovodov, šamotových vyzdívek – tam,
kde je očekávaná extrémna tepelná odolnosť. Nie je vhodný pre dilatujúce spoje.
Nie je paropriepustný. Vytvrdený tmel
dlhodobo odoláva kondenzačným výparom. Pracovný postup: Tmel možno
nanášať na vlhké podklady – nie však do
vody! V prípade veľmi suchého podkladu
odporúčame zvýšit adhéziu základným
náterom = tmel riediť vodou na hustú
kašu a tou natrieť podklad. Po zaschnutí
naniesť tmel. Odrežte špičku kartuše nad
závitom, naskrutkujte aplikačnú špičku,
tú zarežte šikmo nožom podľa šírky škáry
a vytlačte tmel v rovnomernej vrstve pomocou vytlačovacej pištole. Okolie škáry
možno maskovať krycí páskou. Nanesený
tmel uhlaďte do 10 minút mokrým štetcom
alebo stierkou. Teplotná odolnosť:
−40°C až +1300°C. Aplikační teplota:
+0°C až +40°C. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

NEBEZPEČÍ:

NEBEZPEČENSTVO:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné
poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah
dětí. P103 Před použitím si přečtěte
údaje na štítku. P280 Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/
obal v souladu se zákonem o odpadech na
místech k tomu určených. P310 Okamžitě
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/…. P302+P352 PŘI
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím
vody. P332+P313 Při podráždění kůže:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv
svlékněte a před opětovným použitím
vyperte. P305+P338+P351 PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne
poškodenie očí. P101 Ak je potrebná
lekárska pomoc, majte k dispozícii obal
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte
mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si
prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite
obsah/nádobu… P310 Okamžite volajte
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára. P302+352 PRI
KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým
množstvom vody a mydla. P332+313
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opakovaným použitím operte.
P305+338+351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky
a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Obsahuje: křemičitan sodný

Obsahuje: kremičitan sodny

Ředitelný vodou

315 ml

ŽÁRUVZDORNÝ DO 1300°c
TVRDÁ TĚSNÍCÍ HMOTA

Největší objem

Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Made in Europe

315 ml

ČERNÁ

Zpracovatelný do 10 min.

