
TECHNONICOL №23
TMEL FIXER NA LEPENIE ŠINDLOV

Použitie materiálu:

Asfaltový polymérový tmel je určený na lepenie švov  šindľov, lepenie 
úžľabového pása, lepenie stykov podkladového pása, pripojenie 
k tehlovým komínom a stenám.

Tmel Fixer sa tiež používa na lepenie materiálov na báze asfaltu 
k tehlovým, betónovým, kovovým, dreveným, keramickým a iným 
povrchom.

Popis materiálu:

Tmel Fixer je viaczložková hmota, ktorá sa skladá z asfaltu, polymérov, 
plniv, rozpúšťadla a technologických prísad.

Prednosti:
 � Je ihneď pripravený na použitie 
 � Zaisťuje spoľahlivé zlepenie 
 � Pohodlný pri práci vďaka baleniu 
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Spôsob použitia:

Očistite povrch od prachu, oleja, ľadu a iných nečistôt. Nie je prípustné nanášať tmel na vlhký povrch. Pri aplikácii na porézne 
podklady musí byť povrch dopredu upravený základným asfaltovým náterom. Počkajte na úplné zaschnutie základného náteru. 
Pred použitím je nutné tmel starostlivo premiešať!

Tmel rozotrite špachtľou v hrúbke 0.5 – 1 mm po jednom zo zlepovaných povrchov. Potom plochy spojte, vyhnite sa pritom tvorbe 
záhybov a nerovností. Na tento účel sa odporúča používať špeciálne roztieracie valce. Plochy sa musia stláčať, kým nezačne tmel 
zo švov vystupovať.

Rozsah teplôt pri aplikácii: od -5 °С do +40 °С. Pri nízkych teplotách sa musí tmel pred použitím uchovávať minimálne 24 hodín 
pri izbovej teplote.

www.product.ru

NáZOv PARAmeTRA HOdNOTA

Pevnosť spojenia so základom, mPa
s betónom 0.5

s kovom 0.8

Pevnosť spojenia medzi vrstvami, mPa
asfaltový pás - betón 0.5

asfaltový pás - asfaltový pás 0.5

Pevnosť lepeného spoja v šmyku, kN/m 4

Podmienená pevnosť, mPa 75

Tepelná stálosť, °С 110

Spotreba:

Spotreba tmelu závisí na druhu vykonávaných prác.

Bezpečnostné opatrenia:

Nepoužívajte v blízkosti zdrojov otvoreného ohňa. Práce 
vykonávajte v dobre vetraných priestoroch, zabráňte styku 
s pokožkou a očami.

Balenie:

Kýblik 3 a 10 litrov a kartuša 310 ml.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred slnečným  
žiarením pri teplote od -20 °С do +30 °С.
Záručná doba skladovania je 18 mesiacov.

Характеристики:
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Odborné rady a informácie o ďalších 
produktoch nájdete na adrese:


