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TECHNICKÝ LIST 
 

TMEL No24 
ASFALTOVÝ TMEL 

 
 
Popis materiálu: • TMEL No24 je hydroizolačný asfaltový tmel aplikovateľný za studena. Jedná 

sa o hotový výrobok z ropného asfaltu, technických aditív s obsahom 
minerálnych plnidiel a rozpúšťadla. Náter je vysoko flexibilný, odoláva 
teplu, vlhkosti a má vysokú priľnavosť k podkladu.  

Oblasť použitia: • TMEL No24 je určený pre náterovú hydroizoláciu betónových, drevených 
a iných stavebných konštrukcií (základov, pivníc a pilót). Medzi ďalšie účely 
použitia patrí antikorózna ochrana kovových povrchov, konštrukcií 
a výrobkov, vrátane potrubia a automobilových karosérií. 

Spôsob použitia: • Pred aplikáciou je nutné tmel poriadne premiešať, v prípade potreby pridať 
rozpúšťadlo (toluén, ropné rozpúšťadlo). Opracovávaný povrch musí byť 
suchý, čistý od prachu, oleja a iných nečistôt a nesmie byť pokrytý 
námrazou. Pri aplikácii tmelu na pórovitý podklad je nutné vopred naniesť 
základný asfaltový náter na povrch. Tmel sa nanáša po vrstvách 
mechanickým spôsobom alebo ručne – štetcami, štetkami, špachtľou alebo 
zarovnaním špeciálnou stierkou. 

Spotreba: • Spotreba na jednu vrstvu – 1 kg/m2 

Balenie: • Kovové euro vedro: 3l, 10l, 20l 

Skladovanie: • Skladovanie na suchom mieste, mimo dosah slnečného žiarenia, pri teplote 
od -20°С do +30°С. Záručná doba skladovateľnosti je 18 mesiacov. 

Doprava: • Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách 
v jednej rade na výšku v súlade s Pravidlami o preprave tovaru. Produkt je 
nutné prepravovať v súlade s pravidlami prepravy horľavých materiálov. 

 
 

Vlastnosti výrobku 
Parameter Jednotka Hodnota 

Prídržnosť k podkladu: 
- betón 
- plech 

 
MPa 

 
≥ 0,1 
≥ 0,1 

Tepelná odolnosť: °С 80 

Pružnosť povlaku pri ohýbaní pri teplote 
-5°С: 

 bez trhlín 

Hmotnostný podiel neprchavých látok: % 65 

Relatívna viskozita: s 10 

 
 

 
Certifikačná značka 
Výkon produktu uvedený vyššie sa zhoduje s deklarovanými údajmi.  

Deklarácia výkonu bola vystavená v súlade s Reguláciou (EÚ) č. 305/2011.                          1023 

 


