
TECHNICKÝ LIST

CERESIT CS 27
STREŠNÝ TMEL NA BÁZE BITÚMENU

DRUH MATERIÁLU

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI

• Vynikajúca priºnavosÈ k väã‰ine materiálov
• Jednoduché spracovanie
• Po vytvrdnutí si zachováva pruÏnosÈ
• Povrch spojov môÏe byÈ vlhk˘
• Tixotropická hmota – bez difúzie a stekania
• Neobsahuje azbest
• Chráni proti korózii a vlhkosti
• Nehorºav˘ (pri správnom pouÏití)
• Vynikajúce izolaãné vlastnosti

OBLASŤ POUŽITIA

• Na utesÀovanie stre‰n˘ch spojov, ‰kár a prasklín
• UtesÀovanie spojov medzi obvodov˘mi zvodmi a stre‰n˘mi prvkami
• R˘chle opravy netesnenia stre‰n˘ch prvkov
• Lepenie v‰etk˘ch typov krytín za studena
• Núdzové opravy i poãas daÏìa
• Spojovacie ‰káry v stavebníctve

PRÍPRAVA PODKLADU

Spojované povrchy musia byÈ zbavené prachu a mastnoty. Plochy môÏu byÈ vlhké, ale v tom prípade odporúãame lepivosÈ najprv
otestovaÈ. Ak utesÀujete rozsiahle plochy, odporúãame tmel naná‰aÈ vo forme pásov alebo bodov, aby sa ur˘chlilo vyparovanie
rozpú‰Èadiel.

SPRACOVANIE

OdreÏte uzáver na hornom konci kartu‰e. Nadstavec naskrutkujte späÈ a podºa ‰írky ‰kár ‰ikmo odreÏte. Kartu‰u vloÏte 
do aplikaãnej pi‰tole. Tesniaci tmel vytláãajte tesne do ‰káry. Zvlá‰tnu pozornosÈ je potrebné venovaÈ adhézii v rohoch. Vyhlaìte
povrch tesniacej hmoty vlhk˘m drievkom alebo ‰károvacou stierkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE – nevytvrdnut˘ produkt

Systém: SBS Modifikovan˘ bitúmen

Hustota (ISO 1183): 1,27–1,32 kg/cm2

Aplikaãná teplota: od +3°C do +35°C

StupeÀ pretlaãovania: 320 g/min

Doba zavädnutia: 30 min (23°C, 50% relatívna vlhkosÈ vzduchu)

StupeÀ vytvrdzovania: 0,5 mm/24 hod. (23°C, 50% relatívna vlhkosÈ vzduchu)

TECHNICKÉ ÚDAJE – vytvrdnut˘ produkt

Tepelná odolnosÈ: -35°C aÏ +80°C

Farba: ãierna

UV odolnosÈ: vynikajúca

Orientaãná spotreba: 450g/m2
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Stre‰n˘ tmel Ceresit CS 27 je plasticko-elastická tesniaca hmota na báze polymérov a bitúmenu, ktorá obsahuje
rozpú‰Èadlá. Produkt je urãen˘ na lepenie a opravy rôznych povrchov. Je to tixotropická hmota, ktorá dobre priºne
k rôznym materiálom, ako sú bitúmenové povrchy, izolaãné dosky, plasty, betón atì. PriºnavosÈ produktu je dobrá
i pri nízkych teplotách a na vlhk˘ch plochách. Produkt je mimoriadne vhodn˘ na opravy striech, odvodÀovacích
zvodov, komínov atì. Tesniacu hmotu je moÏné pouÏiÈ i na kon‰trukciu skleníkov, utesnenie základov a na iné
podzemné izolácie. Vytvrdnut˘ tmel je odoln˘ proti UV Ïiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu a tlaku.
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VEĽKOSŤ SPOJA/ŠKÁRY

min. ‰írka 5 mm / max. ‰írka 30 mm / min. hæbka 2 mm / odporúãanie: pre ‰káry ‰írky 6-12 mm hæbka utesnenej ‰káry 6 mm

ČISTENIE

riedidlom, ihneì po pouÏití.

SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu v˘roby, pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí (pri teplote od +5°C do +25°C), v originálnych 
a nepo‰koden˘ch (neotvoren˘ch) obaloch.

BALENIE

300 ml kartu‰a

OBMEDZENÉ POUŽITIE

• nedá sa natieraÈ farbami na báze rozpú‰Èadiel
• môÏe sa pouÏiÈ iba na syntetické materiály bez zmäkãovadiel
• kompatibilita s extrudovan˘m polystyrénom je rôzna. V tomto prípade je moÏné tesniacu hmotu naná‰aÈ na povrch, 

nikdy priamo na polystyrén.
• kontakt s minerálnymi olejmi spôsobuje stuhnutie produktu

DÔLEŽTITÉ UPOZORNENIE

Pri kontakte s pokoÏkou umyte vodou a mydlom, o‰etrite vhodn˘m regeneraãn˘m krémom. Pri zasiahnutí oãí ich vyplachujte 
15 min. pod teãúcou vodou. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odloÏte na miesto urãené obcou na ukladanie odpadu.
Riaìte sa informáciami v technickom liste.

NAŠE ODPORÚČANIE

V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhodob˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na mnoÏ-
stvo pouÏívan˘ch materiálov slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade pochybností a ne-
priazniv˘ch podmienok odporúãame urobiÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením
t˘chto informácií o v˘robku strácajú v‰etky skôr uverejnené informácie svoju platnosÈ.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/502 46 111, Fax: 02/502 46 384, www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk


