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8.11.2012 
STREŠNÝ TMEL 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
S.N.A.I.L. s.r.o.,Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841  www.soudal.sk 

 
Strešný tmel je mimoriadne kvalitný tmel na opravy striech na báze bitúmenových elastomérov. Tmel je 
v kartušiach pripravený na okamžitú aplikáciu pomocou pištole. 
 
 
Technické dáta: 

Báza bitúmenové elastoméry 

Konzistencia stabilná pasta 
Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie 

Tvorba šupky povrch zasychá po 20 minútach 

Zmrštenie cca 11% 

Špecifická hmotnos ť cca 1,25 g/ml 

Tepelná odolnos ť -35°C až +130°C 

Maximálna deformácia 10 % 
 
 
 
Charakteristika: 
� mimoriadne dobrá priľnavosť na bitúmenové materiály 
� výborná priľnavosť na väčšinu strešných krytín 
� jednoducho použiteľný 
� môže byť nanášaný na mokré materiály (dokonca aj pod 

vodou) 
� vynikajúca odolnosť proti stekaniu 
� spoje s pohybom do 10 % 
� vysoká životnosť 
 
Príklady použitia: 
� bitúmenové (asfaltové) materiály a všetky obvyklé 

stavebné povrchy 
� tmelenie strešných špár, medzier a puklín 
� tmelenie spojov medzi odvodňovacími a strešnými prvkami 
� prostriedok na opravy netesností striech, odkvapov a 

spádových rúr 
� naliehavé opravy aj za dažďa 
� ďalšie druhy stavebných spojov 
� špárovací tmel odvodňovacích rúr 
 
Prevedenie: 
Farba: čierna 
Balenie: kartuša 300 ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C.  
 
Podklady:  
Vhodné povrchy: všetky obvyklé stavebné materiály 
Stav povrchu: čistý, bez mastnôt a prachu, povrch môže byť 
mokrý 
Príprava: prašné povrchy musia byť spevnené, ďalšie prípravy 
nie sú vyžadované 
 
Veľkos ť špáry:  
Minimálna šírka: 5 mm  
Maximálna šírka: 30 mm (širšie špáry odporúčame tmeliť 
postupne) 
Minimálna hĺbka: 5 mm  
Odporúčanie: šírka špáry = hĺbka špáry 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovný postup: 
Povrch spojovaných častí sa zbaví prachu, odpadávajúcich 
častí a mastnoty. 
Nanášanie: aplikačnou pištoľou 
Čistenie: ihneď po aplikácii White Spirite (lakový benzín). 
Pracovná teplota: +1°C až +30°C 
Opravy: Strešný tmel  
 
Bezpečnos ť a hygiena: viď. bezpečnostný list výrobku a údaje 
uvedené na etikete. 


