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Technický list 03.15 Stavebný tmel PROFI

Výrobok Univerzálny tmel bez rozpúšťadiel na báze S-EB-S syntetického kaučuku
určený pre tmelenie malých škár a trhlín. Slúži ako lepidlo a tmel na tesnenie
spájanie detailov strešného plášťa a na opravy.

Vlastnosti � Bez silikónu;
� Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné mat. i za vlhka a mokra;
� Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom vrátane UV ž
� Po vytvrdnutí pretierateľný;
� kompatibilný s asfaltom;

Použitie - Tesnenie netesností odkvapov, parapetov a striech;
- Tesnenie škár pri výrobe automobilov, autobusov, vlakových osobných
vozov a pod.;
- Tmel na utesnenie netesností oplechovania komína, atiky alebo iných
kovových častí na streche; ;
- Tmel je použiteľný na núdzové opravy;

Balenie Kartuša 310 ml
Farba Transparent, biela, šedá

Technické údaje
Základ - S-EB-S syntetický kaučuk

Konzistencia - tixotropná pasta
Hustota g/ml 0,95

Sušina % 73
Tepelná odolnosť °C -25 / +100 (po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť °C -15 (pri preprave)
Aplikačná teplota °C +5 / +40

Doba vytvorenia povrch. vrstvy min � 10 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rýchlosť nanášania g/min 350 (pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar)

Možnosť pretierať po vytvrdnutí - áno
Dilatačná schopnosť % ± 25

Stekavosť mm 3 (podľa ISO 7390)
Roztiažnosť % 300 (podľa DIN 53 504)

Modul 100%
Medza pevnosti v ťahu

MPa (N/mm2 )
MPa (N/mm2 )

0,25
0,50

(podľa DIN 53 504)
(podľa DIN 53 504)

Tvrdosť podľa Shore A(3s) ° 14±3 (podľa DIN 53 505)
Skladovateľnosť mesiace 24 (pri teplotách od +5°C < +25°C)

Minimálna šírka škáry mm 4
Maximálna šírka škáry mm 10

Približná spotreba vzorec

šířka [mm] hloubka[mm]

obsah[ml]
délka spáry[m]

�
�

Približná spotreba z 310 ml príklad
12,9m

4[mm] 6[mm]

310[ml]
délka spáry[m] �

�
�

Približná spotreba z 310 ml m 12,9m (pre špáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodný pre použitie na polystyrén, PE, PP, a teflón.
Podklad Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
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