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         TECHNICKÝ LIST          

 Pokrývačský tesniaci tmel kaučukový CSU 520-R 
 

 Pokrývačský tesniaci tmel kaučukový CSU 520-R je trvale pružný tmel na báze 
syntetického kaučuku. Tmel sa odporúča na opravy a renovácie expanzných a konštrukčných 
strešných spojov. Farebné odtiene zaisťujú estetické tesnenie. Tmel má vynikajúcu priľnavosť bez 
použitia primeru k väčšine strešných materiálov, ako sú: 

• asfaltové krytiny 
• dechtové krytiny 
• strešné tašky 
• tehly 

• betón 
• kov   
• drevo 
• kameň 

• PVC 
• Meď 

 
 
VÝHODY: 

� Široký okruh strešných aplikácií  
� Vynikajúci na tmelenie a opravy červených striech 
� Vynikajúca priľnavosť k väčšine strešných materiálov 
� Vode odolný, nestarnúci tmel 
� Trvale pružný 
� Bez obsahu silikónov  

 
TYPICKÉ POUŽITIE 

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

• Tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové krytiny, azbestové dosky, kovové pláty a iné 
• Tmelenie spojov medzi klampiarskymi prvkami, ako sú pododkvapové pásy, klampiarske časti 

protipožiarnych stien, strešných lemov, lemovanie komínov, ventilačných rúr, spojov medzi 
požiarnymi stenami a strechou, svetlíkov a strešných okien; 

• Tmelenie odkvapových spojov, žľabov a odtokových rúrok na dažďovú vodu 
 
 
 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Nevytvrdený: 
Konzistencia:      pasta 
Hustota:      0,94 g/cm3 (+/- 0,05) 
Pracovný čas:      cca 15-20 min 
Vytvrdzovací pomer: 1 - 2 mm/deň v závislosti od hrúbky tmelu, 

okolitej teploty a vlhkosti  
Aplikačná teplota:     od +5oC do +40oC 
Farba:  červená, transparentná, biela, sivá, čierna,     

hnedá 
 
Vytvrdený: 
Tvrdosť podľa Shore A:     25 +/-5  
Modul ťažnosti pri 100 %-nom natiahnutí:   0,5 N/mm2 

Deformácia:      25% 
Teplotná odolnosť:     od -25oC do +100oC 
_________________________________________________________________________________ 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Príprava: Pracovné povrchy musia byť suché, čisté, bez voľných častíc a nečistôt, ako je prach, 
hrdza, olej. V prípade vytvorenia estetického tmelenia chrániť hrany tmelenej škáry TYTAN 
Maskovacou maliarskou páskou.    
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Aplikácia: odrezať plastovú špičku kartuše tesne nad závitom, podľa šírky škáry zrezať aj aplikačnú 
špičku pod uhlom 45º v priereze šírky škáry. Nasadiť do aplikačný pištole a aplikovať.  
Tmel je možné formovať do počiatku tvorby povrchovej šupky vlhkou stierkou alebo látkou. Okamžite 
po aplikácii odstrániť TYTAN Maskovaciu maliarsku pásku.  
Čistenie: Nástroje a pošpinené povrchy sa môžu čistiť petrolejovými rozpúšťadlami, napr. technický 
benzín, terpentín, petrolej. 
 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 

Obsah Balenie 

Množstvo v 
škatuli Štandardné množstvo  

      Na EURO palete 

310ml Kartuša 12 1440 

1kg plechovka 12 420 
5kg Vedierko 12 420 

 
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. Chrániť pred mrazom. 
 
Prepravné informácie: 

Cestná: ADR: Bez 
obmedzenia 

Námorná: IMDG: Bez 
obmedzenia 

Letecká: ICAO / IATA-DGR: Bez 
obmedzenia 

UN Číslo:  Bez čísla 

 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE  
Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v 
Selena Slovakia, s.r.o.  
Obsahuje: n-butyl acetát (EC 204-658-1) do 40% 

R10 Horľavý. R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. 

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S25 Zabráňte 

kontaktu s očami.  

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.  


