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 Zalievací tmel Pourable Sealer S-10 (Zložky A a B)
1. Popis

Pourable Sealer je dvojzložkový tmel určený na utesnenie malých rúrkových prestupov, skupín 
rúrok, nosníkov v tvare I a iných, spôsobom na prestupy.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude tmel aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmie na nich byť voľný mate-
riál, olej, tuk alebo iné znečisťujúce látky. Pokiaľ bol tmel dlhšiu dobu vystavený teplotám nižším 
ako 15 °C, pred aplikáciou ho dajte do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Po príprave kapsy podľa detailov Firestone nalejte časť B do časti A a dôkladne premiešajte 
pomocou vŕtačky s miešacím nadstavcom. Miešajte tak dlho, pokiaľ materiál nemá rovnorodú 
čiernu farbu. Pokiaľ materiál obsahuje čierne pruhy, miešanie by malo pokračovať. Miešajte tak, 
aby sa úplne premiešal aj materiál na dne a na stranách. Premiešaný tmel opatrne nalejte do 
kapsy na prestup. Kapsu naplňte tmelom tak, aby sa vytvorila strieška a voda z kapsy stekala.  

4. Pokrytie

Zmes časti A a B použite k vyplneniu objemu 3375 cm3 (napr. jedenkrát 15 x 15 x 15 cm3 alebo 
3krát 15 x 15 x 5 cm3. Minimálna hrúbka je 50 mm. Riedenie nie je dovolené. 

5. Vlastnosti
Technické  Základ Polyuretán
  Farba Čierna (zmiešaný) / čásť A : svetloe šedá / čásť B : čierna
  Rozpúšťadlá Žiadne
  Pevné látky (%) 100
  Viskozita (cp) Časť A : 250,000 - 325,000 / časť B : riedka, voľne tečúca
  Hustota Časť A : 1.25 / časť B : 1.14
  Bod vzplanutia  (°C) Časť A : 185 / časť B : 218
  Doba zpracovateľnosti Max. 30 minut - zmiešané pri  22°C

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 

Balenie: 4 x 1 galón / kartón
Skladovanie: V chlade a suchu. Skladujte v originálnom neotvorenom balení pri teplotách medzi 
15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nie je 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

Počas skladovania a použitia nesmie prísť do styku s ohňom a otvoreným plameňom. Pri použí-
vaní nefajčite. Materiál je určený iba pre profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetra-
ných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Tmel Pourable Sealer 
sa obzvlášť ťažko odstraňuje. Počas miešania a dávkovania tmelu sa odporúča použitie rukavíc 
na jedno použitie. Počas miešania a aplikácie sa musia nosiť ochranné okuliare. Informácie 
získate z Bezpečnostného listu výrobku. Materiál nesmie byť kontaminovaný vlhkosťou. Styk s 
vodou môže v uzavretej nádobe vytvoriť explozívny tlak. Odporúčané čistidlo je minerálny lieh, 
ťažký benzín alebo petrolej. 


