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 Tmel na spoje Lap Sealant (LS-3029A1)
1. Popis

Tmel Lap Sealant je určený na utesňovanie a mechanickú ochranu strihaných hrán všetkých 
spojov realizovaných na stavbe, kde sa používa lepidlo Splice Adhesive, alebo kde boli odrezané 
produkty QuickSeam. Lap Sealant sa taktiež používa ako tmel na ostatné aplikácie, kde si to 
vyžadujú špecifikácie alebo detaily Firestone.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude tmel aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmie na nich byť neznámy 
materiál, olej, tuk a iné znečisťujúce látky. Plochy sa musia očistiť pomocou QuickPrime Plus. 
Pred aplikáciou tmelu Lap Sealant počkajte najmenej 4 hodiny po spojení. Za nepriaznivých 
poveternostných podmienok sa musí tmel aplikovať do konca pracovného dňa. Pokiaľ bol tmel 
vystavený teplotám nižším ako 15 °C, pred aplikáciou ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou, 
aby ste zlepšili jeho spracovateľnosť.

3. Aplikácia

Tmel sa nanáša pištoľou na určené miesto a rozotrie sa nástrojom dodávaným firmou Firestone. 
Vrstva tmelu by mala zostať priamo nad okrajom spoja. Tmel Lap Sealant sa môže taktiež apli-
kovať plastovou tryskou dodávanou firmou Firestone, pričom trysku treba držať vycentrovanú 
nad okrajom spoja.

4. Výdatnosť

Výdatnosť je 6 až 7 m na jednu tubu. 

5. Vlastnosti
Technické  Základ EPDM
  Farba Čierna
  Rozpúšťadlá ľahké alkalické rozpúšťadlo
  Pevné látky (%) 50
  Viskozita (cp) 900,000 - 1,300,000
  Hustota 1.12
  Bod vzplanutia  (ºC) 11

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 

Balenie: 25 túb / kartón
Skladovanie: V suchu a čistote. Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 
15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu.
Doba skladovania:  12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. 
Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Materiál je horľavý. Chráňte ho pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba 
pre profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči 
pred kontaktom s týmto materiálom. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Chráňte 
pred deťmi. Odporúčame čistenie alkoholom a umytím mydlovou vodou. 


