
hydroizolačné systémyICOPAL MS / 112 M
Jednozložkový UV stabilný tesniaci tmel 
na báze MS polymérov® 

OPIS VÝROBKU
Jednozložkový tmel na báze MS polymérov®  pripravený na okamžité použitie na spoje a praskliny na vertikálnych a šik-
mých konštrukciách. Vhodný pre spoje na horizontálnych konštrukciách bez priameho prevádzkového zaťaženia. Špeciálne 
navrhnutý pre strešné spoje. Výrobok sa ľahko aplikuje pomocou ručných dávkovacích pištolí. Tmel vytvrdzuje pri reakcii s 
vlhkosťou vzduchu. Po vytvrdnutí má dobré vlastnosti  čo sa týka pevnosti a pružnosti a vynikajúco prilieha k základným 
stavebným prvkom. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri. 

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
Tesnenie strešných konštrukcií v rozličných oblastiach:•	

               - tesnenie spojov na streche a v oblasti napojenia na steny
               - tesnenie  strešných okien a obrúb strešných svetlíkov
               - tesnenie lemovania okolo komínov, žľabov a odpadových rúr
               - tesnenie strešných obvodových prvkov (ríms, parapetov, odpadových žľabov, atď.)
               - oprava poškodených strešných krytín

Tesnenie spojov a prasklín na vertikálnych aj šikmých konštrukciách•	
Tesnenie horizontálnych spojov a prasklín na plochách bez priameho prevádzkového zaťaženia•	

•							Tesnenie	pohyblivých	spojov	s	deformáciou	spoja	do	±	25	%

SPÔSOB POUŽITIA
Vložte kartušu do aplikačnej pištole. Zvoľte si veľkosť dýzy tak, aby vyhovovala štrbine, ktorú idete vyplňovať tmelom. Špičku dýzy vložte do 
štrbiny	pod	uhlom	45°.		Začnite	s	plnením	vertikálneho	alebo	šikmého	spoja	na	vrchu	spoja	a	posúvajte	pištoľ	smerom	dolu.	V	prípade	horizon-
tálnych spojov posúvajte dýzou v smere ruky, s ktorou držíte rúčku pištole. Rovnomerne vyplňte spoj, bez zachytávania vzduchu, bublín, preru-
šovania či prekrývania. Pri nižších teplotách rastie viskozita tmelu. Aby ste uľahčili vytláčanie tmelu z dávkovacej pištole pri nižších teplotách, 
odporúča sa skladovať balenie s tmelom pri izbovej teplote aspoň jeden deň pred použitím.
Po vstreknutí vyrovnajte a vytvarujte povrch tmelu pomocou špachtle so správnou šírkou a tvarom špičky. Nástroj na vyrovnávanie môže byť 
ponorený do zriedeného roztoku saponátu, aby sa zabránilo prilepovaniu tmelu k nástroju. Roztok saponátu nestriekajte priamo na povrch tme-
lu. Vyčistite nástroje pomocou rozpúšťadla, ktoré je v súlade s miestnymi predpismi (ak je to prípustné, acetónom alebo lakovým technickým 
benzínom). Mechanicky odstráňte nadbytok vytvrdeného tmelu.
V prípade potreby ochráňte čerstvo aplikovaný tmel pred dažďom aspoň na dobu, ktorá je trošku dlhšia než je čas vytvrdzovania. Použite naprí-
klad	polyetylénovú	fóliu,	pásku	alebo	niečo	podobné,	čo	zabezpečí,	že	ochranné	pokrytie	nevytvorí	zlepený	spoj	s	povrchom	vytvrdeného	tmelu		
a nepoškodí priľahlý materiál. 

SKLADOVANIE
Skladujte v originálnych obaloch. Obaly musia byť skladované v suchej a vetranej miestnosti, chránené pred mrazom, priamym slnečným žiare-
ním, v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a ohňa. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
balenie v 310 ml kartušiach•	
farba	tmelu	RAL	7023•	
minimálna	trvanlivosť	12	mesiacov	od	dátumu	výroby•	
čas	tuhnutia	cca	30	min.	(pri	teplote	23°C	a	50%	relatívnej	vlhkosti)•	
čas	vytvrdnutia	≥	3	mm	za	24	hod.	(pri	teplote	23°C	a	50%	relatívnej	vlhkosti)•	
odporúčaná	teplota	pri	aplikácii	+	1°C	až	+	50°C•	
teplotná	odolnosť	–	50°C	až	+	90°C•	

TECHNICKÁ	DOKUMENTÁCIA
EN	15651-1

Vyhlásenie	o	parametroch	č.	02203112M01

Vydané	03/2015


