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Pastovitá plastická t snící hmota, která tuhne procesem fyzikálního sušení.

Charakteristika
Tmel na bázi syntetického kau uku a organických rozpoušt del s protiplís ovým ú inkem

- použitelný v mnoha oblastech
- drží na tém  všech površích, nevyžaduje p ednát r, lze aplikovat i za mokra
- dobrá p ilnavost i na vlhkých (neporézních) a zaolejovaných površích
- odolný UV-zá ení a pov trnosti
- po vytvrzení vykazuje dobrou elasti nost
- p etíratelný v tšinou barev a lak
- po zatuhnutí možno tmel opracovávat
- neobsahuje silikon

Vlastnosti

Obsah sušiny % 75 - 87
Hustota g/cm3 0,91 - 0,95
Viskozita mPas 15 000
Tepelná odolnost °C -25 až +100
Teplota p i zpracování °C -5 až +40

Oblasti použití
Vukoflex tmel drží bez použití p ednát ru na tém  všech podkladech jako jsou nap . beton, kovy,
sklo, d evo a v tšina plast . Je ur en pro t sn ní, spárování a rychlé opravy nap . zd ných,
betonových, sklen ných, d ev ných fasád, obložení a st ech, ukon ovacích spár a p echod  u
vzduchotechniky a také pro spárování ve vlhkém prost edí v . sanitární techniky (protiplís ový

inek).

Návod na použití
Z míst, na které se tmel aplikuje, musí být odstran n prach a nesoudržné ástice. Hladký povrch m že
být vlhký, porézní povrch musí být suchý. P i spárování zabra te spojení se t etím (zadním, spodním)
povrchem nap . š rou z leh eného polyetylenu. P i delším p sobení vody na Vukoflex, m že dojít k
áste nému zežloutnutí tmelu. Tato zm na nemá žádný vliv na kvalitu materiálu. K dodate nému

vyhlazení spár se doporu uje použít mýdlové vody (do cca 15min). Pro ochranu spárovaných okraj
se doporu uje použít ochranné lepící pásky. P i p etírání rozpoušt dlovými systémy se doporu uje
provést zkoušku, aby nedošlo k narušení tmelu.

Balení
Tmel se dodává v kartuších á 300 ml balených v kartonech po 20 ks. Vyrábí se v barv  transparentní.

Skladování
Uchovávejte obal t sn  uzav ený p i pokojové teplot  (teplota nesmí p esáhnout 60°C), na dob e

traném míst , chrán ném p ed p ímým slune ním zá ením. Doba zpracovatelnosti tmelu
v uzav eném obalu je 2 roky od data výroby.
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Bezpe nost

Ho lavý. Používejte pouze v dob e v traných prostorách. Zamezte styku s k ží a o ima. Uchovávejte
mimo dosah d tí. P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
Obal se zbytky materiálu odevzdejte na místo ur ené k ukládání odpad .
Podrobn jší údaje jsou uvedeny v bezpe nostním list .

Upozorn ní
Uvád né hodnoty byly získány v laborato i a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ov it
vlastními zkouškami. Záruka nem že být odvozena na základ  výše uvedených údaj . Záruku

ebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobk .
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