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Pokrývačský tmel kaučukový  
 
Pokrývačský tmel kaučukový je trvale pružný tmel na bázi syntetického kaučuku. Tmel je doporučen na opravy 
a renovace expanzních a konstrukčních střešních spojů. Barevné odstíny zajišťují estetické těsnění. Tmel má 
vynikající přilnavost bez použití primeru k většině střešních materiálů jako jsou: 

 asfaltové krytiny 
 dehtové krytiny 
 střešní tašky 
 cihly 

 beton 
 kov   
 dřevo 
 kámen 

 PVC 
 Měď 

 
 
VÝHODY: 

- Široký okruh střešních aplikací  
- Vynikající na tmelení a opravy červených střech 
- Vynikající přilnavost k většině střešních materiálů 
- Vodě odolný, nestárnoucí tmel 
- Trvale pružný 
- Bez obsahu silikonů  

 
TYPICKÉ POUŽITÍ 

- Tmelení netěsných střešních krytin z bitumenů, střešních tašek, vlnitých a hladkých plechů a dalších 
- Tmelení spojů krytin jako: bitumenové krytiny, azbestové desky, kovové pláty a jiné 
- Tmelení spojů mezi klempířskými prvky jako jsou podokapní pásy, klempířské části protipožárních zdí, 

střešních lemů, lemování komínů, ventilačních trubek, spojů mezi požárními zdmi a střechou, světlíků a 
střešních oken; 

- Tmelení okapových spojů, úžlabin a odtokových trubek na dešťovou vodu 
 
 TECHNICKÁ DATA 
Nevytvrzený: 
Konzistence:      pasta 
Hustota:      0,94 g/cm3 (+/- 0,05) 
Pracovní čas:      cca. 15-20 min 
Vytvrzovací poměr: 1-2 mm/den v závislosti na tloušťce tmelu, okolní teplotě a 

vlhkosti  
Aplikační teplota:     od +5oC do +40oC 
Barva:  červená, transparentní, bílá, šedá, černá,     hnědá 
 
Vytvrzený: 
Tvrdost dle Shore A:     25 +/-5  
Modul tažnosti při 100% natažení:   0,5 N/mm2 

Deformace:      25% 
Teplotní odolnost:     od -25oC do +100oC 
___________________________________________________________________ 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Příprava: Pracovní povrchy musí být suché, čisté, bez volných částic a nečistot jako je prach, rez, olej. V případě 
vytvoření estetického tmelení chránit hrany tmelené spáry TYTAN Maskovací malířskou pásku.    
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Aplikace: odříznout plastovou špičku kartuše těsně nad závitem, dle šířky spáry seříznout i aplikační špičku pod 
úhlem 45º v průřezu šíře spáry. Nasadit do aplikační pistole a aplikovat.  
Tmel lze formovat do počátku tvorby povrchové slupky vlhkou stěrkou či látkou. Okamžitě po aplikaci odstranit 
TYTAN Maskovací malířskou pásku.  
Čištění: Nástroje a potřísněné povrchy mohou být čištěny petrolejovými rozpouštědly, např. technický benzin, 
terpentýn, petrolej. 
 
 
LOGISTICKÉ INFORMACE 

Obsah Balení 
Množství v 
krabici Standardní množství  

      Na EURO paletě 

310ml Kartuše 12 1440 

1kg plechovka 12 420 

5kg Kbelík 12 420 

 
Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě 
od +5oC do +25oC na suchém místě. Chránit před mrazem. 
 

Přepravní informace: 

Silniční: ADR: Bez omezení 

Námořní: IMDG: Bez omezení 

Letecká: ICAO / IATA-DGR: Bez omezení 

UN Číslo:  Bez čísla 

 
 
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE  
 

Obsahuje: n-butyl acetate - Indexové číslo 607-025-00-1. 
R10 Hořlavý 
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S23 Nevdechujte páry/aerosoly 
S29 Nevylévejte do kanalizace 
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima 
Hořlavina II. Třídy. 
OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! 
Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. 
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S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost. 

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože 
podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla 
sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i 
pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl 
vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek.  Selena Bohemia se 
tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia 
se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka 
k porušení jakéhokoliv patentu.  


