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Lepiaci elastický Tmel 
 
 
POPIS 
 
Lepiaci Elastický Tmel je jednozložkové elastické lepidlo na báze hybridného polyméru, ktorý pri 
kontakte s okolitou vlhkosťou vytvorí vynikajúci mechanický výkon a priľnavosť. 
 ____________________________________________________________________________________  

 
VLASTNOSTI 
 
Vynikajúce mechanické vlastnosti. Má vysoký modul, vynikajúcu elasticitu. 
- Dobrá schopnosť vytláčania. Ľahko aplikovať aj pri nízkych teplotách. 
- Trvalo elastická pri teplotách od -40 ° C do + 90 ° C. 
- Odolné voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom. Nepodlieha sfarbeniu alebo 
prasknutiu povrchu. 
- Dobrá odolnosť proti chemickým činidlám. Nižšia odolnosť voči aromatickým rozpúšťadlám, 
koncentrovaným kyselinám a chlórovaným uhľovodíky. 
- Veľmi dobrá priľnavosť k väčšine stavebných materiálov. Vynikajúca priľnavosť k viacerým 
povrchom bez potreby ich pripravovať. Nekoroduje. 
- Priľne aj na mokrom povrchu. 
- Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie. 
- Vhodné na prírodný kameň. 
- Možno maľovať. Môže byť potiahnutý väčšinou farieb a rozpúšťadiel na báze vody. Môže byť 
natretý za mokra.  
 
 ____________________________________________________________________________________  

 
POUŽITIE 
 
Utesnenie všetkých druhov materiálov používaných v stavebníctve a priemysle: utesnenie 
striech, svetlíkov, spojov medzi nimi prefabrikované komponenty, rám / murivo, tesárstvo, 
tesárstvo, sklo, okná, odkvapy, toalety... 
- Elastické lepenie panelov, soklové lišty, soklové dosky, obklady, rámy, drezy, vetranie 
potrubia a klimatizácia, stavebné materiály. 
 
 ____________________________________________________________________________________  
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
 

Farba biela 

Základ Hybridný polymér 

Odlupovanie <2 mm 

Zaschnutie na dotyk (pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti) <45 minút 

Vytvorenie povrchu <20 minút 

Hĺbkové vytvrdenie (24 hodín pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti) 2-3 mm / deň 

Teplota pri aplikácii -40° C až + 90 ° C 

Obsah pevných látok 98% (2 hodiny pri 120 ° C) 

Tvrdosť podľa Shore 50 ± 5 (ISO 868) 

Elastický modul 100% > 0,7 N / mm2 (ISO 8339) 

Pevnosť v ťahu > 1 N / mm2 (ISO 8339) 

Teplotná odolnosť pri prevádzke -40 až + 90 ° C 

 
 _______________________________________________________________________________  
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Uistite sa, že povrchy sú dostatočne pevné a čisté. Môže sa aplikovať na mokré povrchy. Vyčistite 
všetky spoje od prachu, olejov, nečistoty, predchádzajúcich tmelov a iných nečistôt, ktoré môžu 
brániť pri aplikácii tmelu. Odmasťujte čistiaci prostriedok, MEK, alkohol, etanol podľa potreby.  
TESNENIE:  
Zastrihnite špičku náplne, zaskrutkujte kanylu a odrežte jej koniec tak, aby sa skosila a dosiahla 
požadovanú hrúbku. 
Nanášajte vytláčacou pištoľou, ktorá vytvára súvislý pás, pričom zabráňte tvorbe vzduchových 
bublín. Po aplikácii môže byť zlúčenina vyhladená mydlovou vodou pred vytvorením filmu. 
LEPENIE:  
Naneste na jeden z povrchov, ktoré sa majú spojiť, umiestnením zvislých pásov s dostatočným 
odstupom, aby bola  umožňená  cirkulácia vzduchu. Spojte kusy, ktoré chcete spojiť, a uistite sa, 
že prúžky zmesi sa nedotýkajú, pričom sa zabezpečí primerané vetranie. Ak je to potrebné, počas 
vytvrdzovania vyvíjajte tlak na kúsky, ktoré sa majú spojiť. 
Odhadované pokrytie: 1 kazeta na 2 m². 
Lepiaci elastický Tmel možno aplikovať na širokú škálu materiálov . V prípade, že je potrebné 

tmel namaľovať, odporúča sa to urobiť po vytvorení filmu, keď môže náter najlepšie zvlhčiť 

tmel. 

 _____________________________________________________________________________  
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SKLADOVANIE 
 
Skladuje sa v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste, aby nedošlo k priamemu slnečnému žiareniu. 
Doba spotreby : 12 mesiacov 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 
PREZENTÁCIA  Navštívte našu webovú stránku:  www.unecol.com 

 _____________________________________________________________________________  
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické.  Užívateľ je zodpovedný za overenie 
vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
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