SP510
Univerzálny
stavebný tmel

TMELÍ A LEPÍ
VŠETKO

Nájsť ten správny tmel či lepidlo
pre danú aplikáciu je neustála
dilema. Raz potrebuješ akryl,
druhý krát silikón, inokedy
zase polyuretán. Dnes budeš
tmeliť, zajtra pre zmenu lepiť,
a čo bude napozajtra vôbec
netušíš. Napriek tomu musíš
byť pripravený, pretože chyby
sa netolerujú.

Stvorený na boj

na viacerých frontoch.
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TMELÍ ▪ LEPÍ ▪ TESNÍ ▪ PRUŽNÝ ▪ PEVNÝ ▪ UV ODOLNÝ

SP510
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stavebný tmel
Odolný a pracovne veľmi príjemný tmel s výbornými lepiacimi schopnosťami, ktorý nájde široké uplatnenie
v stavebníctve aj priemyselnej výrobe.
Tmel sa vyznačuje neuveriteľnou všestrannosťou. Zvláda
klasické stavebné špáry s veľkými dilatáciami bez toho, aby
neskôr dochádzalo k ich popraskaniu alebo k odtrhnutiu
od podkladu. Rovnako si poradí s bežnými špárami a trhlinami v interiéroch
aj exteriéroch, na ktoré sa bežne používajú silikónové, akrylové alebo polyuretánové tmely. Univerzálny stavebný tmel SP510 dokáže tieto technológie
plnohodnotne nahradiť. Uplatnenie nájde aj ako pevné lepidlo na fixáciu parapetov, líšt a schodníc. SP510 je ľahko vytlačiteľný aj priemernou aplikačnou
pištoľou. Vynikajúco sa spracováva aj bez vyhladzovacích prostriedkov.
Samozrejmosťou je CE certifikácia EN 15651-1.

Vynikajúca spracovateľnosť a tvárnosť.
SP510 je ľahko vytlačiteľný z kartuše aj
priemernou aplikačnou pištoľou. Ľahko sa
formuje do špáry aj bez použitia vyhladzovacích prostriedkov.

Stála pružnosť tmelu rozširuje možnosti
jeho použitia aj v miestach, kde je nutné
počítať s vysokými dilatáciami priľahlého
materiálu.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom
umožňuje použiť tmel v miestach náchylných na UV žiarenie a zvýšenú vlhkosť.

Pretierateľnosť tmelu je výbornou vlastnosťou SP510. Jednoduchým pretretím je
zabezpečená farebná kompatibilita
s okolím.
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Niektoré z možností
využitia SP510

Funkčné zabezpečenie špár
na obytných nadstavbách

Utesňovanie špár medzi
sadrokartónom a stenou

Vypĺňanie prasklín
a nežiaducich špár

Tesnenie interiérových
a exteriérových špár

Tesnenie prestupov
a priechodov

Lepenie funkčných aj
ozdobných líšt, soklov apod.

Lepenie schodníc a obkladov z dreva aj keramiky

Lepenie parapetov a klampiarskych prvkov
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Technická špecifikácia
Vlastnosť

Norma

Klasifikácia

Objemová hmotnosť

ISO 1183-1

1.55 g/cm3

Tvrdosť podľa Shore A

DIN 53 505

cca 30

Vytvorenie povrchovej kôry

cca 45 minút

Rýchlosť vytvrdzovania
Zmrštenie po vytvrdnutí

cca 2.5 mm/1 deň
DIN EN ISO 10563

Maximálna povolená
deformácia

5

3%
±20%

Trieda tmelu

EN 15651-1

F-EXT-INT-CC 20LM

Pretiahnutie pri pretrhnutí

DIN 53504

cca 500%

E-modul pri 100% natiahnutí

DIN EN ISO 8339

0.5 N/mm2

Tepelná odolnosť

-40°C až +90°C

Aplikačná teplota

+5°C až +40°C

Skladovateľnosť

+5°C až +25°C

Farba

svetlo šedá / bielá

Balenie

kartuša 310 ml / saláma
600 ml

Autorizovaný distribútor:

tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska • SK
T. +421 45 6722 460
www.tremco-illbruck.sk
tremcoillbruck.sk

