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T�snící tmel na bitumenové bázi 
 

Popis výrobku T�snící tmel, na bitumenové bázi.  

Použití • t�sn�ní spár u komín�, kou�ovod�, sv�tlík� 
• t�sn�ní trhlin, d�r a nerovností  
• opravy st�ech a okap�                                 

Výhody o vynikající p�ilnutí na obvyklé materiály  - beton, zdivo, d�evo, kovy, 
bitumenové nát�ry, bitumenové pásy 

o nevyžaduje primer 
o p�ipravený k použití 
o m�že být aplikován i na vlhký, neporézní podklad 

Zkušební zprávy ITC, a.s. Zlín, AO 224 - Certifikát �. 01 0640 V/ AO/b ze dne 11.04.2006   

Údaje o výrobku 
Barva 

 
�erná. 

Skladovatelnost 12 m�síc� v suchu a p�i teplotách +10 až + 25 oC v originálních neotev�ených 
obalech. Chra�te p�ed p�ímými slune�ními paprsky. 

Balení Monoporce po 600 ml ( 20 ks v krabici ) 
Kartuše 300 ml ( 12 ks v krabici ).       

Chemická báze Bitumen, tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí 

Objemová hmotnost 1,30 kg/dm3 (kg/l) . 

Druh vytvo�ení povlaku 15 min (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ). 

Rychlost vytvrzení 2 mm za 24 hodin (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ). 
4 mm za 72 hodin (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ). 

Obsah pevných látek 85%. 

Stálost < 3 mm 

Teplotní odolnost - 20oC až +70  oC (suché horko) 

P�ípustná celková 
deformace 

5 %  
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Teplota zpracování Minimální teplota podkladu a vzduchu: + 5 °C.  
Maximální teplota podkladu a vzduchu: + 40 °C. 
Za nízkých teplot se výrobek obtížn�ji zpracovává. 

Aplikace 
Podklad 

Boky spár musí být zdravé, suché, dostate�n� pevné, �isté, bez oleje a bez tuku.  
Podklady s cementovým pojivem musí být bez volných �ástic, cementových kal�, 
prachu a jiného zne�išt�ní.   

Aplikace Vytla�ování se provádí ru�ní pistolí, p�íp. vzduchovou pistolí. Svislé spáry tmelte 
odshora dol�. Zabra�te p�imísení vzduchu stejnom�rným úhlem sklonu špi�ky 
trysky (nap�. 45o). Povrch t�snící hmoty zatla�te pop�. lehce vytáhn�te do 
konkávního tvaru nap�. vhodn� vytvarovanou špachtlí nebo navlh�eným prstem. 
Jako pom�cka pro vyhlazení je vhodná voda se syntetickým mycím prost�edkem. 

�išt�ní Ješt� nevytvrzenou t�snící hmotu na ná�adí, rukou a od�vu lze odstranit �isti�em 
Colma. Vytvrzený materiál je možno odstranit pouze mechanicky. 

D�ležitá upozorn�ní - nepoužívejte na spáry pono�ené pod vodou 

Bezpe�nostní p�edpisy První pomoc 
- p�i kontaktu s k�ží m�že vzniknout nebezpe�í podrážd�ní. Postižené �ásti 
pokožky d�kladn� omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, p�ípadn�                    
konzultovat s léka�em. 
- p�i zasažení o�í  okamžit� opláchnout o�i p�i otev�eném ví�ku 10-15 minut   pod 
tekoucí vodou a konzultovat s léka�em . 
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžit� z nebezpe�né zóny na �erstvý   
vzduch. P�ípadn� okamžit� volat léka�e. 
- p�i míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a od�v. 
- nenechejte vniknout do vody, p�dy. Nesmí se dostat do rukou d�tí. 
Ochranná opat�ení  
P�i zpracování je nutné dodržovat bezpe�nostní pokyny na obalu i platné 
p�edpisy p�íslušných ú�ad� o ochran� zdraví p�i práci. 
P�i míchání a zpracování noste ochranný od�v, brýle a rukavice, pracujte ve 
v�traném prost�edí. 
Podrobn�jší údaje týkající se hygieny a bezpe�nosti práce, ochrany   životního 
prost�edí  jsou uvedeny v Bezpe�nostním listu. 
Odstra�ování odpadu 
-     Odpad dle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech. 
-    Odpad -  kód �.  08 04 01 / 12 01 05 - vytvrdnutý materiál 
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo p�edejte odborné firm� 
k likvidaci. 

Upozorn�ní Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test�. Tyto hodnoty se mohou p�i aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe�nosti práce jsou 
spolu s bezpe�nostními informacemi (nap�. fyzikálními, toxikologickými a 
ekologickými daty) uvedeny v bezpe�nostním listu. Aktuální technické a 
bezpe�nostní listy, Prohlášení o shod�, Certifikáty najdete na internetové adrese 
www.sika.cz. 

  
Právní dodatek 
Uvedené informace, zvlášt� rady pro zpracování a použití našich výrobk�, jsou založeny na našich znalostech 
z oblasti vývoje chemických produkt� a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p�i standardních 
podmínkách a �ádném skladování a používání. Vzhledem k �etnosti výrobk�, r�znému charakteru a úprav� 
podklad�, rozdílným podmínkám p�i zpracování a dalším vn�jším vliv�m, nemusí být postup na základ� 
uvedených informací, ani jiných psaných �i ústních doporu�ení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za 
uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neru�í a veškerá její doporu�ení jsou nezávazná. P�edevším musí být 
zohledn�na majetková práva t�etí strany. Všechny námi p�ijaté objednávky podléhají našim aktuálním 
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist�te se prosím vždy, že postupujete podle nejnov�jšího 
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém odd�lení. 
 

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno                     
Tel:  +420 546 422 464           e-mail: sika@cz.sika.com 
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