
TECHNICKÝ LIST

Pattex Bitúmenový strešný tmel 
Plasticko-elastický tmel na báze polymérov a bitúmenu
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  VLASTNOSTI
  ´ vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov 
  ´  odolný proti UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému 
treniu a tlaku 

  ´ jednoduché nanášanie 
  ´ po vytvrdnutí zostáva produkt trvalo elastický 
  ´ tesnené povrchy môžu byť vlhké 
  ´ tixotropná hmota - bez difúzie alebo stekania 
  ´ bez azbestu 
  ´ chráni pred koróziou a vlhkosťou
  ´ nehorľavý (pri správnom použití) 
  ´ vynikajúce izolačné vlastnosti 

  OBLASTI POUŽITIA
Pattex Bitúmenový strešný tmel je plasticko-elastická tesniaca 
hmota na báze polymérov a bitúmenu, ktorá obsahuje rozpúš-
ťadlá. Produkt je určený na lepenie a opravy rôznych povrchov. 
Ide o tixotropnú hmotu, ktorá skvele priľne k väčšine stavebných 
materiálov ako sú asfaltové lepenky, tehly, betón, olovo, zinok, 
dlaždice, izolačné panely, niektoré plasty atď. Priľnavosť produktu 
je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. Produkt 
je mimoriadne vhodný na opravy striech, drenážnych prvkov, ko-
mínov atď. Tesniacu hmotu je možné použiť aj pri stavbe sklení-
kov, na utesňovanie základov a na iné podzemné izolácie. Určená 
na 100 % vodeodolné tmelenie strešných spojov, škár a trhlín 
v strešných konštrukciách, na opravy trhlín vo ventilačných rúr-
kach, zvodoch a žľaboch, na rýchle opravy netesností strešných 
prvkov, lepenie všetkých typov krytín za studena, núdzové opra-
vy aj počas dažďa a na vytmeľovanie spojov medzi obvodovými 
múrmi a strešnými prvkami. Pattex Bitúmenový strešný tmel nie 
je možné pretierať farbami na báze rozpúšťadiel. Môže byť pou-
žitý len na syntetické materiály bez zmäkčovadiel. Kompatibilita 
s extrudovaným polystyrénom je rôzna. V tomto prípade musí byť 
tesniaca hmota nanášaná na povrch a nikdy nie na polystyrén. 
Kontakt s minerálnymi olejmi spôsobuje stuhnutie produktu.

  PRÍPRAVA PODKLADU
Škáry musia byť čisté, zbavené prachu a mastnoty. Povrchy 
môžu byť vlhké, ale v takom prípade odporúčame najprv vykonať 
skúšku lepivosti. Na utesňovanie rozsiahlych plôch odporúčame 
nanášať tesniacu hmotu vo forme pásov alebo bodov tak, aby sa 
urýchlilo odparovanie rozpúšťadla.

  SPRACOVANIE  
Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kar-
tušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. 
Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár 

rovnomerne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať adhézii 
v rohoch. Vyhladenie tmelu vykonajte pomocou drievka alebo 
vyhladzovacej špachtle.

  NEPREHLIADNITE
Materiál spracovávajte pri teplote prostredia od +5 °C do +35 °C. 
Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné náradie 
a znečistené plochy riedidlom, skôr ako dôjde k úplnému vytvrd-
nutiu. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto 
určené obcou na ukladanie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte 
na miesto určené obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného 
odpadu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Bližšie informácie o pro-
dukte nájdete v karte bezpečnostných údajov.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, 
ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachuj-
te pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití 
vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte 
lekára.

  BALENIE
Kartuša: 280 ml

  SKLADOVANIE
12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom, 
uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred 
teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.



UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množ-
stvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a ne-
priaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením 
týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk

  TECHNICKÉ ÚDAJE
Predpokladaná spotreba  450 g/m2

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT 
Báza SBS modifikovaný bitúmen 
Hustota (ISO 1183)  1,27-1,32 g/cm3 

Rýchlosť pretláčania  320 g/min. 
Doba zavädnutia*  30 min. 
Rýchlosť vytvrdzovania*  0,5 mm/24 hod.

VYTVRDNUTÝ PRODUKT
Tepelná odolnosť  cca od -35 °C do +80 °C 
Farba  čierna 

VEĽKOSŤ SPOJA/ŠKÁRY 
Min. šírka  5 mm 
Max. šírka  30 mm 
Min. hĺbka  2 mm  
Odporúčaná hĺbka  
na šírku škáry 6-12 mm  6 mm 
* Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. 


