
 

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom 

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať 

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku 

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o 

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie. 
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Technický list:     Cyklon Strešný tmel 
Číslo tovaru: 1574201 

 
Cyklon Strešný tmel je plastická jednozložková tesniaca látka na báze bitúmenov. Hodí sa ako masa na škáry a 

lepiaca masa hlavne pri strešných prácach a opravách.   
 

Oblasti použitia 
 

Na tesnenie a zlepenie skla, betónu, neošetreného dreva, stien a tehlových stavieb, eloxovaného hliníka, 

ušľachtilú oceľ, železo, živicu/asfalt/ ale aj mnohé umelé hmoty.  

Na tesnenie a zlepenie odkvapov, integrovaných častí striech napr. komínov, strešných okien, tesnenie žľabov 

atď. Cyklon Strešný tmel sa dá striekať resp. nanášať štetcom a pre svoje plastické vlastnosti má dlhú životnosť. 

Nesmie sa použiť pri stavaní akvárií, na mramor/prírodný kameň a v oblastiach s priamym kontaktom s 

potravinami. 
 

Vlastnosti produktu 
 

 plastická tesniaca látka na báze bitúmenov 

 odolný voči zvetraniu 

 odolný voči starnutiu 

 odolný voči UV-žiareniu 

 odolný voči vode 

 dobrá priľnavosť pri väčšine podkladov 

 stály aj pri vyšších teplotách  

 

Informácie o spracovaní 
 

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, s dovoleným zaťažením, bez prachu a mastnôt. Podklady zo železa 

je nutné pred nanesením Cyklon Strešného tmelu zbaviť hrdze. Pred špárovaním pomocou Cyklon Strešného 

tmelu kompletne odstrániť zvyšky cementu, nánosy/impregnácie a pri sanitárnych prácach staré tesniace hmoty. 

Je nutné zabrániť použitiu tesniacej masy pri výrazných výkyvoch teplôt (skoré zaťaženie tesniacej masy). 
 

Technické dáta 
 
Technické údaje Metóda skúšania Požadované hodnoty 

Hustota DIN 53 217, časť 2 ca. 1,06 g/cm3 

Penetrácia vlastný pokus 190  30  1/10mm 

Únik vlastný pokus  20% 

Prípustná deformabilita --- 5% 

Teplota spracovania --- +5°C do 30°C 

Teplota zaťaženia --- - 40°C do +95°C 

Odolnosť pri skladovaní --- 24 mesiacov 
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