mSIL

Nouzové opravy

STŘEŠNÍ
TMEL

Odřízněte špičku

Našroubujte výtlačnou špičku

Nasaďte do výtlačné pistole

Barvy na bitumenové bázi

šindele, lepenka, fólie, okapy
oplechování, stav. materiály

CZ / Střešní tmel

SK / Strešný tmel

Charakteristika: těsnící a lepící, jednosložkový tmel na bázi bitumenu, obsahující rozpouštědla. Odolává UV a velkým
teplotním výkyvům - je velmi elastický,
s malým smrštěním. Tmel dobře přilne
na savé i nesavé podklady a je přetíratelný barvami na bitumenovém základu.
Vytváří odolný, trvale plastický spoj. Použití: tmel lze aplikovat i na vlhké podklady, pro lepení „za studena“ střešních
lepenkových pásů, kanadských šindelů
a některých střešních fólií (doporučujeme
konzultovat či odzkoušet). Vhodný pro
opravy i plochých střech a izolací, těsnění
kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů,... Má dobrou adhezi
k většině stavebních a střešních materiálů. Pracovní postup: podkladové
plochy musí být odprášené, odmaštěné,
mohou být vlhké, ne však pod vodou.
Odřízněte špičku kartuše nad závitem,
našroubujte aplikační špičku, seříznutou
dle šíře spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel v rovnoměrné vrstvě.
Okolí spáry můžete maskovat krycí páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 20 minut
stěrkou nebo štětcem a rozpouštědlem.
Teplotní odolnost: −30°C až +110°C.
Aplikační teplota: +5°C až +40°C.
Spotřebujte do data uvedeného
na obalu.

Charakteristika: těsniaci a lepiaci,
jednozložkový tmel na báze bitúmenu,
obsahujúci rozpúšťadlá. Odoláva UV
a veľkým teplotným výkyvom - je veľmi
elastický, s malým smrštením. Tmel dobre
priľne na savé aj nesavé podklady a je
pretierateľný farbami na bitumenovom
základe. Vytvára odolný, trvalo plastický
spoj. Použitie: tmel možno aplikovať aj
na vlhké podklady, na lepenie „za studena“
strešných lepenkových pásov, kanadských
šindľov a niektorých strešných fólií (odporúčame konzultovať alebo odskúšať). Vhodný
pre opravy aj plochých striech a izolácií,
tesnenie kanalizačných potrubí, odkvapov
a oplechovanie lemov, komínov,... Má dobrú adhéziu k vätšine stavebných a strešných
materiálov. Pracovný postup: podkladové plochy musia byť bez prachu, odmastené,
môžu byť vlhké, nie však pod vodou. Odrežte špičku kartuše nad závitom, naskrutkujte
aplikačnú špičku, tú šikmo zrežte nožom
podľa šírky škáry a pomocou výtlačnej
pištole vytlačte tnel v rovnomernej vrstve.
Okolie škáry môžete maskovať krycou páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 20 minút
stierkou alebo štetcom a rozpúšťadlom.
Teplotná odolnosť: −30°C až +110°C.
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C.
Spotrebujte do dátumu uvedeného
na obale.

NEBEZPEČÍ:

NEBEZPEČENSTVO:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte
před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271
Používejte pouze venku nebo v dobře
větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné
brýle/obličejový
štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU
S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte. P403+P235 Skladujte
na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P101 Je-li nutná lékařská
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. P102 Uchovávejte mimo
dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako
nebezpečný odpad.

H226 Horľavá kvapalina a pary. H412
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P210 Uchovávajte
mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P271 Používajte iba na voľnom
priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo
vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte
všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P403+P235 Uchovávajte na dobre
vetranom mieste. Uchovávajte
v chlade. P101 Ak je potrebná lekárska
pomoc, majte k dispozícii obal alebo
etiketu výrobku. P102 Uchovávajte
mimo dosahu detí. P501 Zneškodnite
nádobu ako nebezpečný odpad.

Destiláty (ropné), hydrogenované,
lehké; Petrolej - nespecifikovaný CAS:
64742-47-8.

Destiláty (ropné), hydrogenované,
lehké; Petrolej - nespecifikovaný CAS:
64742-47-8.

Pro savé i nesavé podklady

315 ml

I PRO VLHKÉ PODKLADY
ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTI A UV
STUDENÉ LEPENÍ ŠINDELŮ

Největší objem

315 ml

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

ČERNÁ

Velmi elastický

Made in Europe
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