
TECHNICKÝ LIST

CERESIT CS 38
TMEL ODOLÁVAJÚCI TEPLOTÁM AŽ DO 1200 °C

DRUH MATERIÁLU

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI

• odoláva extrémnym teplotám aÏ do 1200 °C
• odoláva priamemu plameÀu
• dobrá priºnavosÈ k väã‰ine beÏn˘ch stavebn˘ch materiálov

• nezmr‰Èuje sa
• neuvoºÀuje v˘pary
• moÏno ho natieraÈ

OBLASŤ POUŽITIA

• opravy prasklín v kachliach
• utesnenie ‰kár vystaven˘ch priamemu plameÀu
• utesnenie a uloÏenie Ïiaruvzdorn˘ch tehál

• upevnenie ohÀovzdorn˘ch panelov
• odÈahy dymu a dymovody
• tmelenie a spoje pre: kachle, varné kotly, pece, komíny 

a grily

MATERIÁLY

• cement
• betón
• tehly
• Ïiaruvzdorné tehly
• sklo

• Ïelezo
• oceº
• galvanizovaná oceº
• anodicky oxidovan˘ (eloxovan˘) hliník

SPRACOVANIE – PRÍPRAVA PODKLADU

V‰etky povrchy musia byÈ tuhé, suché a ãisté, zbavené prachu a mastnoty alebo ãohokoºvek, ão by mohlo brániÈ správnemu priºnu-
tiu. Veºmi nasiakavé povrchy mierne navlhãite, t˘m zlep‰íte priºnavosÈ. OdreÏte aplikaãnú trubicu na poÏadovanú veºkosÈ a pomo-
cou aplikaãnej pi‰tole naneste tmel. V prípade potreby povrch tmelu pred zaschnutím uhlaìte ‰pachtºou. Tmel nechajte najmenej
dva dni zasychaÈ a potom pomaly a postupne zvy‰ujte teplotu, aby nedo‰lo k vzniku bublín. Pracovné nástroje oãistite e‰te pred
zaschnutím produktu vodou. Suchá ‰kára nesmie byÈ v kontakte so stojatou vodou.

SKLADOVANIE 

12 mesiacov v pôvodnom obale, na suchom a chladnom mieste. Tepelné rozmedzie 5 °C aÏ 25 °C.

BEZPEČNOSŤ

Pozri príslu‰nú kartu bezpeãnostn˘ch údajov.

BALENIE

280 ml

VLASTNOSTI MOKRÉHO V¯ROBKU

Báza: anorganická

Konzistencia: pasta

Hustota: cca 1,80 g/cm3

Aplikaãná teplota: v rozmedzí 10 °C aÏ 35 °C

Sadanie: nulové

VLASTNOSTI SUCHÉHO V¯ROBKU

Pach: bez zápachu

Hustota: cca 2,0 g/cm3

Tepelná odolnosÈ: max. 1 200 °C

Balenie a farby: 300ml kartu‰e v krabiciach po 12 kusoch. âierna farba.
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Ceresit CS 38 je tmel na anorganickej báze so ‰peciálnymi zahusÈovacími prísadami, ktor˘ odparením vody
vyschne za vzniku tvrd˘ch spojov bez prasklín a s vysokou tepelnou odolnosÈou. Zvlá‰tne zloÏenie vhodné pre
spoje málo vystavené vibráciám a pre teploty aÏ do 1 200 °C.



NEPREHLIADNITE

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokoÏkou ju 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.

UPOZORNENIE

V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhoroãn˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na mnoÏst-
vo pouÏívan˘ch materiálov slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade pochybností a nepri-
azniv˘ch podmienok odporúãame urobiÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením t˘ch-
to 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
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