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Technický list 
Žiaruvzdorný Tmel 

 
POPIS 
 
Tmel na utesnenie, opravy trhlín alebo malých otvorov v žiaruvzdorných materiáloch, ako sú napríklad radiátory a 
krby. Veľmi dobrá priľnavosť na poréznych materiáloch. Môže sa po zaschnutí natierať, takže opravy sú 
nepoznateľné. 
 _______________________________________________________________________________________  

VLASTNOSTI 
 
 Špeciálne navrhnutý pre vysokoteplotné aplikácie. 
 Vynikajúca priľnavosť k väčšine stavebných materiálov. 
 Odolný až do 1250ºC. 
 Po zaschnutí nesteká ani nepraská. 
 Môže sa natierať 

 _______________________________________________________________________________________  

POUŽITIE 
 
Výrobok špeciálne navrhnutý pre:  
 Tesnenie, opravy trhlín alebo dier v stavebných materiáloch pri vysokých teplotách. 
 Tesnenie ohrievačov a piec. 
 Opravy výfukov vozidiel. 
 _______________________________________________________________________________________  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
− Vlastnosti baleného materiálu: 
 

Vzhľad Homogénna pasta 

Stekavosť 0 mm  

Doba vytvrdzovania 24 hodín 

Merná hmotnosť 2.00 g/ml 

Teplotná odolnosť Až do 1250ºC 

Aplikačná teplota nad 0ºC 

pH +/- 12 

 _______________________________________________________________________________  
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Tmelené povrchy musia byť čisté a suché. Naneste FIRE SEALANT na časti, ktoré chcete utesniť alebo opraviť. Pre 
dokonalé priľnutie sa odporúča aplikovať tmel na všetky povrchy, ktoré spájate. Okamžite vyhľaďte špachtľou. 

 _______________________________________________________________________________  
SKLADOVANIE 
 
Skladujte v originálnom balení na suchom a chladnom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa 
nižšie uvedenej tabuľky.  
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Nádoba PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA 

Plastová kartuša 1 rok 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  

PREZENTÁCIA  Navštívte našu webovú stránku:  www.unecol.sk 

 _______________________________________________________________________________  
 
FARBY 
 
FIRE SEALANT je k dispozícií v čiernej farbe.  

 _______________________________________________________________________________  
ČISTENIE 
 
Čerstvý výrobok možno odstrániť studenou vodou. Po vytvrdnutí je možné ho odstrániť len mechanicky. 

 ______________________________________________________________________________________  
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 
Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov výrobku.  
 _____________________________________________________________________________  
   
 
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. 

 


