UTĚSŇOVÁNÍ SPÁR, HAVARIJNÍ OPRAVY

BUDETE POTŘEBOVAT

STŘEŠNÍ TMEL • AQUAFIX

PĚNY

Při naléhavých a havarijních opravách je potřeba utěsnit spáry nebo
praskliny s mokrým povrchem nebo dokonce přímo za deště 1 . V těchto případech je nutno nanést do spáry dostatečné množství tmelu tak,
aby ho případná tekoucí voda ihned nevymyla. Za prudkého deště
raději spáru s čerstvě naneseným tmelem zakryjte. Tmel v průběhu
nanášení vtlačujte špachtlí nebo
stěrkou co nejvíce do spáry, aby byla
zaručena potřebná přilnavost, která
je snížena díky mokrému povrchu.
Po nějaké době, již za sucha, spáru
zkontrolujte a v případě potřeby
tmel doplňte. Pokud budete následně poškozené místo opravovat
např. přeplátováním novou krytinou,
1
použijte tmel jako lepidlo.

• STŘEŠNÍ TMEL • AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL • STAVEBNÍ SILIKON
• KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC

STŘEŠNÍ PROGRAM

PISTOLE
• PISTOLE RÁMOVÁ COX • PISTOLE PLASTOVÁ 3C

SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH PRVKŮ
KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC • STAVEBNÍ SILIKON
V případě pružného lepení částí jako je oplechování 2 , okapy, svody,
parapety apod. s požadavky na trvale funkční a pevný spoj je velmi
důležité dodržet základní předpoklady.
Příprava podkladu: povrch spojovaných částí musí být suchý, čistý, bez
prachu a mastnoty. Nepracujte za deště nebo v případě jeho hrozby.
Naneste dostatečné množství tmelu na jednu plochu a části ihned
spojte. Lepené části je nutno spojit
dříve, než se začne na povrchu tmelu tvořit slupka (tzv. otevřený čas je
uveden v technických informacích
daného výrobku).

OPRAVUJEME
STŘECHU

NÁTĚRY A DOPLŇKY
• SOUDABAND - SAMOLEPICÍ LEMOVKA • TMELAŘSKÁ STĚRKA
• SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY • WASSER STOPP
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Parametry spoje: Spojené části zafixujte, ale příliš nestlačujte, aby nedošlo k vytlačení tmelu ze spoje. Tloušťka tmelu ve spoji by měla být
kolem 2mm.
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TMELENÍ STŘEŠNÍCH PRVKŮ
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STŘEŠNÍ TMEL
Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střechách. Jeho
snadná aplikace a odolnost proti
stékání zaručuje rychlou a bezpečnou práci. Vhodný pro tmelení
a lepení bitumenových střešních
materiálů 1 , vyplňování spár 2 ,
opravy trhlin asfaltových střešních
krytin a řešení spojů s ostatními
stavebními materiály.
Tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky 3 , fixace
asfaltových krytin a šindelů. Může
být nanášen na mokré podklady,
nestéká, obsahuje vlákna, má vynikající teplotní odolnost. Vhodný tmel s vysokou životností pro
všechny podklady.

AQUAFIX
Tmel na bázi polymeru pro utěsňování a spojování 4 veškerých materiálů na střechách. Opravy střešních krytin (pálené, betonové tašky,
bitumenové šindele a pásy), utěsňování okapů, prostupů ve střechách,
odpadních rour apod. Utěsňování
a fixování obtížně lepitelných materiálů. Spojování parotěsných folií.
Určen ke tmelení a těsnění i za vlhka a deště. Má výbornou přilnavost
k většině podkladů. Vytváří trvale
pružný plastický spoj.

LEPENÍ A TĚSNĚNÍ KOV. KONSTRUKCÍ
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STAVEBNÍ SILIKON
Vysoce kvalitní neutrální silikonový
tmel pro spojovací, utěsňovací a
dilatační spáry ve stavebnictví 1 .
Má výbornou přilnavost na většinu
povrchů jako dřevo, nerez, hliník,
měď, olovo, pozink, PVC, akrylát,
polyakrylát, polykarbonát a další stavební materiály (mimo PP a PE) 2 .

OPRAVY STŘEŠNÍCH KRYTIN
WASSER STOPP
Vysoce kvalitní opravný hydroizolační nátěr s obsahem zpevňujícího umělého vlákna. Vytváří pružnou a trvanlivou bandáž, přilne na
všechny podklady. Lze nanášet
na mokré povrchy 1 i za nízkých
1

Vhodný k řešení havarijních oprav
poškozených střech, okapů, svodů
a odvodňovacích systémů, na velkoplošné opravy prasklin a trhlin
do 5mm 2 . Po vytvrzení vytváří
trvale pružnou, vysoce odolnou
vrstvu s dlouhou životností.

Odolává UV záření i ostatním povětrnostním vlivům. Vytváří trvale
pružný spoj s dlouhou životností.
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KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC
Polyuretanový lepicí tmel vhodný
pro spojování 3 střešních klempířských prvků a pružné lepení většiny
ostatních stavebních materiálů.
Vhodný pro lepení a těsnění kovových konstrukcí, dilatačních spár
průmyslových podlah a ostatních
spojů vystavených vysokému mechanickému namáhání.

SOUDABAND
Vysoce pevná folie se silně samolepicí bitumenovou vrstvou a hliníkovým povrchem. Okamžitě a trvale
utěsní většinu spojů 3 . Nahrazuje
klempířské prvky kolem komínů,
světlíků, střešních oken apod.
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Vhodná pro opravy prasklin ve
střešních krytinách, opravy okapů
a odpadových rour. Velmi snadno
se aplikuje, vyznačuje se vysokou
životností. Po aplikaci je okamžitě
funkční 4 .

Výborně přilne k pozink. plechu,
mědi 4 , titan-zinku a plastům. Po
vytvrzení je trvale pružný a přetíratelný.
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teplot (až do -5°C).
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