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Klempířský těsnící tmel SB 832 
 

Klempířský těsnící tmel Klempířský těsnící tmel je jedno komponentní tmel na bázi polymeru modifikovaného 

bitumenu, připravený k přímému použití. Tmel je určen pro tmelení, opravy a renovace spár, spojů, prasklin a trhlin 
na všech střešních površích kde se požaduje stříbrná barva. Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pro zvýšení odolnosti 
proti stárnutí. Tmel je dokonale přilnavý k typickým pokrývačským materiálům:  

- bitumenové povrchy  
- střešní tašky 
- hliník 

- ocel 
- dřevo 
- kámen 

- cihly 
- beton aj. 

 
VÝHODY: 

- Široký okruh střešních aplikací  
- Vynikající přilnavost k suchým a vlhkých střešním materiálům 
- Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pro zvýšení odolnosti proti stárnutí 
- Vysoká odolnost proti stárnutí a UV záření 
- Okamžitě a lehce použitelný 
- Stříbrná barva  

 

Typické použití 

- Tmelení děr, prasklin a spojů na kovových střechách nebo jiných strukturách. 
- 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; 

- Lepení bitumenových šindelů 
- Tmelící aplikace v kontaktu se střešními okny. 

 
Technická data 
Složení:  směs bitumenových pryskyřic a hliníkových pigmentů v organických 

rozpouštědlech  
Konzistence:     tixotropní pasta - tmel 
Barva:      stříbrná, po aplikaci 
Specifická hustota    1,09 g/cm3 
Infiltrace (viskozita)    250 ÷ 300 1/10 mm 
Aplikační teplota:      +10oC to +35°C 
Pracovní čas:      do 15 minut 
Teplotní odolnost:     -50oC až +90°C 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Aplikace:  
Kartuše: 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.  
Ostatní balení: pro aplikaci použít plnící nůž nebo stěrku. 
Doporučená aplikační teplota je +15°C – 24 hodin před aplikací skladovat tmel při pokojové teplotě. Malé trhliny a 
spáry zahladit jednou vrstvou tmelu. Velké trhliny zpevnit 50g tkané polyesterové vlny aplikované mezi dvě vrstvy 
tmelu. Je-li to nezbytné lze tmel vyhladit vlhkou stěrkou. Spotřeba tmelu závisí na velikosti trhlin: cca.  3 běžné 
metry spoje o rozměrech 1cm x 1cm na kartuši.  
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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 kyblík 1 120 

 
Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě 
od +5oC do +20oC na suchém místě. Bod vzplanutí +50°C. 
 
 
Přepravní informace: 

Silniční: ADR: Bez omezení 

Námořní: IMDG: Bez omezení 

Letecká: ICAO / IATA-DGR: Bez omezení 

UN Číslo:  Bez čísla 

 
 
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE  

Dodržujte běžná hygienická opatření. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání v Selena Bohemia, s.r.o.  
Obsahuje: 2-butanon oxim (EC 202-496-6), 3-aminoprolyltrietoxysilan (EC 213-048-4) 

R10 Hořlavý. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S23 Nevdechujte výpary. S24 Zamezte styku s kůží.  S62 Při požití 
nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

Likvidace odpadů: Zbytky výrobků a prázdné kartuše musí být zlikvidovány s podle platných právních úprav. Pro 
malospotřebitele: Obal znečištěný výrobkem, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.  

 
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.  


