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TECHNICKÝ LIST 
          

POLYURETANOVÁ TĚSNÍCÍ HMOTA 

Číslo položky: 37511, 37521, 37531 
 

Barva: černá, šedá, bílá 

 

Určený způsob použití: Výrobek pro opravy laku / PU hmota 

 

Obecná charakteristika: Elastické lepidlo na lehké stavební materiály, 

krycí desky, těsnění/krytiny, akustické stropní 

desky, podlahové lišty a dveře, parapety, dřevěné, 

kovové nebo plastové rámy oken a dveří. 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Chemická základ:   polyuretan  

Vulkanizační mechanizmus:   vytvrzení vlhkostí 

Specifická váha:   1,30±0,03 gr/cc 

Doba zpracovatelnosti při 23 °C a 50% relativní vlhkosti: ± 60 min 

Doba vytvrzení při 23 °C a 50% relativní vlhkosti: 2,5 mm/24h 

Tvrdost shore A (DIN 53505):   40 

Prodloužení při přetržení (DIN 53504):   větší než 450% 

Modul pružnosti při 100% (DIN 52455):   ±0,6N/mm² 

Pevnost v tahu (DIN 53504):   ±1,6 

Elastické zotavení (DIN 52458):   N/mm²85% 

Přípustný pohyb kloubu:   25% celkové kapacity pohybu 

Teplota pro aplikaci:   +5°C až +35°C-40°C 

Teplotní odolnost:   +80°C 

 
Ošetření starých povrchů: očistit, osušit, odstranit olej/mastnotu, zbavit rzi 

 

 
Míchání: připraveno k použití 

 

  
ruční nebo pneumatická pistole (dodáváno s teleskopickou pistolí) 

Pro účely lepení: nanášejte bodově nebo nanášejte na připravené povrchy a poté pevně přitlačte 

díly, které mají být spojeny dohromady. 
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Sušení na vzduchu při 20 °C 

Sušení: úplná polymerace  po 24 hodinách 

 

 
Nesmí se brousit 

 

Omezení:  
• Lze přetírat. Některé nátěry však mohou prasknout, pokud dojde k pohybu, 

doporučuje se provést předběžné testy 

• Maximální roztažení a smrštění by nemělo přesáhnout 12,5 % průměrné šířky spáry. 

• Vyvarujte se vystavení vysokým hladinám chlóru (vyvarujte se utěsnění spojů v 

chlorovaných bazénech). 

• Neaplikujte na podklady opatřené silikonovými tmely. 

• Vyhněte se kontaktu opravovaného místa s alkoholem a čistícími rozpouštědly během 

vytvrzování. 

• Neaplikujte, pokud existuje možnost prostupu vlhkosti a výparů z podkladu, protože 

to může způsobit bublinky v tmelu. 

• Při aplikaci tmelu se vyhněte vzduchovým bublinám. 

• Vzhledem k tomu, že se tmel vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, umožněte dostatečné 

působení vzduchu. 

• Lepené prvky mohou vyžadovat dodatečné držení nebo podporu během doby 

vytvrzování 

• Nemělo by se používat pro strukturální zasklení. 

 

Skladovatelnost:   12 měsíců (neotevřená nádoba) 

 

Teplota skladování:   5-25 °C 

        
 Chraňte před slunečním zářením    Chraňte před vlhkem 

 

 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
info@chamaeleon-produktion.de 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 


