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TECHNICKÝ LIST  

  VODA STOP CSB 891 
 

 Voda stop CSB 891 je bitúmenová pasta vystužená vláknami, ktorá je okamžite 
použiteľná, určená na opravy prasklín, trhlín a dier v strechách a odkvapoch. Voda stop je použiteľná 
za každého počasia: mráz, hmla, dážď. Voda stop môže byť taktiež aplikovaná pod vodou. Počas 
renovácie strechy tesnením Po oprave trhlín tmelom Voda stop môže byť opravené miesto prekryté 
asfaltovou krytinou, strešnými fóliami alebo inými štandardne používanými strešnými krytinami. 
Bezazbestové zloženie zaisťuje vynikajúcu priľnavosť k typickým strešným materiálom, ako sú: 

• staré strechy 
• kovy 

• asfaltové krytiny 
• betón 

• murivo  
• drevo

 
Výhody: 

� Rýchle opravy striech za každého počasia: mráz, hmla či pod vodou 
� Vynikajúca priľnavosť k suchým, či vlhkým strešným materiálom 

� Určený na okamžité použitie za studena 
� Jednoduchá aplikácia  
� Krátky čas pogumovania 
� 100 %-ne vode odolný 
� Vysoká odolnosť UV žiareniu 
� Flexibilný 
� Voda stop môže byť zakrytý novou strešnou krytinou 
� Bez obsahu azbestu         
� Čierna farba  

 
 
Typické použitie: 

- Opravy prasklín, trhlín, dier a škár v strešných a odkvapových systémoch 
- Chráni detaily hrany striech a odpadov vôd 
- Tmelenie striech a spojov s atikou a murivom 
- Vynikajúci pre núdzové opravy 

 
Technické údaje: 
 
Zloženie:     bitúmen, organické rozpúšťadlá, minerály 
Konzistencia:     pasta 
Hustota:     1,25 (+/- 0,05) kg/dm3 
Podiel pevných častí:    85 % (± 1 %) 
Farba:      čierna 
Rozpúšťadlá:     terpentín, nafta 
Horľavosť:     horľavý 
 
 
Návod na použitie: 
Príprava – Odstrániť nečistoty, sneh, lístie a neodplavenú vodu z povrchov. Premiešať tmel pred 
použitím. 
 
Nanášanie – Nanášať materiál na opravovaný podklad špachtľou, stierkou alebo sklenárskym nožom 
a pevne zatlačiť. Zamedziť na niekoľko dní po aplikácii mechanickému namáhaniu na tmel 
(nepochôdzny). Pomer roztierania závisí od hrúbky vrstvy. 
 
Čistenie – nástroje a pošpinené povrchy sa môžu očistiť správnymi rozpúšťadlami napr. lakový 
benzín. 
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LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 

     

Kód produktu Obsah Farba Balenie 
Množstvo v 

škatuli Štandardné množstvo 
     Na EURO palete 

0231  1 kg čierna plechovka 6 420 
Záručná lehota:  36 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v uzatvorenom originálnom obale pri 
teplote od +5oC do +25oC na suchom mieste. 
 
Prepravné informácie: 

Cestná preprava 
ADR/RID trieda horľavosti 
kvapalín 3  
Položka: 31C 
UN - Číslo: 1263 
Trieda: 3 

 

Lodná preprava 
IMDG trieda  3.2 
UN - číslo: 1263 
Prepravný názov: Lepidlo, 
horľavé 
Škodlivina vôd: áno 
 

Letecká preprava  
ICAO/IATA trieda: 3 
UN/ID číslo: 1263 
Prepravný názov: Lepidlo, horľavé 

 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE  
Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v 
Selena Slovakia, s.r.o.  
BEZPEČNOSŤ: R10 Horľavý. R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnej zložke životného prostredia. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S16 Uchovávajte mimo 
dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23 Nevdychujte pary. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a 
očami. S36 Noste vhodný ochranný odev. 

Likvidácia odpadov: Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované podľa platných 
právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni nebezpečného 
odpadu.  

 

 
  
F - Horľavé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


