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         TECHNICKÝ LIST          

  Pokrývačský tesniaci tmel CSB 831 
 

 Pokrývačský tesniaci tmel CSB 831 je trvale tvárny tmel na báze modifikovaného 
bitúmenu. Tmel sa odporúča pre strešné aplikácie a ostatné použitia vhodné pre bitúmeny a asfalty: 
tmelenie, opravy, renovácia a ochrany spojov, prasklín a štrbín na všetkých typoch strešných 
povrchov. Tmel zaisťuje vynikajúcu odolnosť proti meniacim sa klimatickým podmienkam pri teplotách 
od -50ºC až +90ºC a UV žiareniu. Je možné aplikovať na vlhké podklady. Tmel má vynikajúcu 
priľnavosť k väčšine strešných materiálov, ako sú: 

• asfaltové krytiny 
• dechtové krytiny 
• strešné tašky 

• hliník 
• tehly 
• kov   

• drevo 
• kameň 
• PVC 

 
 
VÝHODY: 

� Široký okruh strešných aplikácií  
� Vynikajúca priľnavosť k suchým aj vlhkým strešným materiálom 
� Bez ovplyvnenia pri vystavení vysokým a nízkym teplotám 
� Vynikajúca odolnosť proti vplyvom počasia a UV žiareniu 
� Okamžite a jednoducho použiteľný 
� Trvale tvárny spoj 
� Bez obsahu azbestu 
�  Čierne vyhotovenie 

 
 
TYPICKÉ POUŽITIE 

• Tmelenie netesných strešných krytín z bitúmenových krytín, strešných tašiek, vlnitých a 
hladkých plechov a ďalších 

• Tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové krytiny, strešné krytiny, azbestové dosky, kovové 
pláty a iné 

• Tmelenie preplátovaných spojov, ošetrenie strešných hrebeňov, ošetrenie rozvodov 
vzduchotechniky a komínov, použitie na spojoch protipožiarnych stien a koncov valbových 
striech, svetlíkov a ošetrenie strešných okien. 

•  Tmelenie odkvapových spojov, žľabov a zvodov dažďovej vody. 
•  Vyplňovanie žľabov a plôch počas vytvárania vlhkotesnej izolácie, napríklad spoja medzi 

základmi a stenami, pivničnými a prízemnými stenami.  
•  Výplne miest medzi stenami suterénu a betónovými pásmi okolo stavby. 

 
 
 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Konzistencia:      homogénna tvárna hmota   
Farba:       čierna  
Hustota:       1,23 (+/- 0,05) g/cm3 
Viskozita (NF T 60-119 pri +25oC):   230 - 280 1/10mm 
Aplikačná teplota:     od +10oC do +35oC 
Teplotná odolnosť:     od -50oC do +90oC 
Odolnosť proti starnutiu: Správne vytvorený spoj, bežne chránený a vo 

vhodných podmienkach, je odolný proti starnutiu a 
vplyvom počasia                   

Priľnavosť prachu:        prahová úroveň 
Horľavosť:      horľavý 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Príprava: Pracovné povrchy musia byť čisté, bez voľných častíc a nečistôt, ako je prach, hrdza, olej. 
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Aplikácia: Pre balenie v kartušiach: zrezať špičku podľa požadovanej šírky. Kartušu zrezať nad 
závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Tmel aplikovať vhodnou pištoľou na kartuše.  
Pre ostatné balenia: Použiť vyplňovací nôž alebo stierku na aplikáciu tmelu.  
Odporúčaná aplikačná teplota je +15ºC, 24 hodín pred aplikáciou skladovať pri izbovej teplote. Na 
malé praskliny nanášať tmel v jednej vrstve, väčšie praskliny spevniť 50g tkaným flísom z polyestru, 
ktorý sa vloží medzi dve vrstvy tmelu. Po aplikácii dôkladne uzatvoriť balenie pre následné použitie. 
Spotreba tmelu závisí od rozmerov prasklín: 1 kartuša = cca 3 bežné metre pre škáru 1 cm x 1 cm.  
Čistenie: Nástroje a pošpinené povrchy čistiť vhodným rozpúšťadlom, napr. metanol alebo etanol. 
 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 

Obsah Balenie 
Množstvo v 

škatuli Štandardné množstvo  
      Na EURO palete 

310ml Kartuša 12 1440 

1kg plechovka 6 420 
5kg Vedierko 2 120 

 
Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v uzatvorenom 
originálnom obale pri teplote od +5oC do +25oC na suchom mieste.  
 
Prepravné informácie: 

Cestná preprava 
ADR/RID: Horľavé kvapaliny, 3 trieda 
Položka: 5c 
UN - číslo: 1133 
Etiketa: 3 

Námorná preprava 
IMDG trieda: 3.2 
UN - číslo: 1133 
Obalová skupina: III 
Vhodný prepravný názov: Lepidlá  

Letecká preprava  
ICAO/IATA trieda: 3 
UN/ID číslo: 1133 
Vhodný prepravný názov: Lepidlá   
Etiketa: A3 

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE  
Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie u 
distribútora Selena Slovakia, s.r.o.  
R10 Horľavý. R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 
zložke životného prostredia. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23 Nevdychujte pary.  S24 Zabráňte 
kontaktu s pokožkou. S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento 
obal alebo označenie.Likvidácia odpadov: Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované 
podľa platných právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni 
nebezpečného odpadu.  

 
S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť. 
Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. 
Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto 
informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok 
firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V 
prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za 
iný výrobok.  Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na 
iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. 
Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušeniu akéhokoľvek patentu.  
 


