
Tekutý tmel Pourable Sealer 

Firestone číslo položky: W563587065

1. Popis

Firestone Tekutý tmel Pourable Sealer je dvojzložkový tmel určený k utesneniu strešných prestupov, kde sa nemôže pou-

žiť štandardné opracovanie lemovaním.

2. Príprava

Povrch, na ktorý sa bude tmel aplikovať, musí byť čistý, suchý a nesmie na ňom byť voľný materiál, olej, tuk alebo iné

znečisťujúce látky. Pokiaľ bol tmel dlhšiu dobu vystavený teplotám nižším ako 15°C, umiestni sa tmel pred aplikáciou

do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Pourable sealer sa skladá z dvoch zložiek. Po príprave Násady podľa detailov Firestone sa zložka B naleje do zložky A

a dôkladne sa premiešajú pomocou vŕtačky s miešacím nástavcom. Mieša sa tak dlho, pokiaľ materiál nemá rovno-

mernú čiernu farbu. Ak materiál obsahuje čierne pruhy, miešanie by malo pokračovať. Mieša sa tak, aby sa celkom pre-

miešal aj materiál na dne a na stranách. Premiešaný tmel sa opatrne preleje do násady na prestupy. Násada sa 

vyplní tmelom tak, aby sa vytvorila strieška pre odvod vody z povrchu.

4. Pokrytie

Zmesi zložiek A a B sa použijú k vyplneniu objemu 3375 cm3 (napr. raz 15 x 15 x 15 cm alebo 3-krát 15 x 15 x 5 cm.

Minimálna hrúbka je 50 mm. Riedenie nie  je dovolené.

5. Vlastnosti

Technické Základ Polyuretan

Farba čierna (zmiešaná) / časť A: svetlo šedá / časť B: čierna

Rozpúšťadlá žiadne

Pevné látky 100 %

Viskozita (cp) část A: 250.000-325000 /  časť B: riedka, voľne tečúca

Hustota časť A: 1,25 / časť B: 1,14

Bod  vzplanutia   časť A: 185 / časť B: 218

Doba spracovateľnosti Max. 30 minút – zmiešané pri 22°C

6. Balenie / skladovánie / doba skladovania
Balenie: 4 x 1 galón/škatuľa

Skladovanie: V suchu a čistote. Skladovať v originálnom nerozbalenom balení pri teplotách 15°C až 25°C, 

predtým ako dôjde k použitiu. Pred použitím sa materiál nevystavovať priamemu slnku.

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 opatrenie

Počas skladovania a použitia materiálu nesmie prísť do styku s ohňom a otvoreným plameňom. Pri používaní nefajčiť.

Materiál je určený len na profesionálne použitie. Používa sa len v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred

kontaktom s týmto materiálom. Tekutý tmel Pourable Sealer sa obzvlášť ťažko odstraňuje. Pri miešaní a dávkovaní tme-

lu sa odporúča použitie rukavíc na jedno použitie. Počas miešania a aplikácie sa odporúčajú nosiť ochranné okuliare.

Pozri Kartu bezpečnostných údajov výrobku. Materiál nesmie byť vystavený vlhkosti. Styk s vodou môže v uzavretej 

nádobe vytvoriť explozívny tlak. Odporúčaným  čistidlom je minerálny lieh, ťažký benzín alebo petrolej.
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