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Proč penetrovat?
Penetrováním podstatně zvýšíme přilnavost asfaltových pásů nebo tmelu k podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech. Zároveň dojde ke zpevnění
podkladu a urychlíme aplikační dobu při natavování asfaltových pásů. Pokud není penetrace použita,
je možné dosáhnout úspory maximálně 1,5% z ceny střechy, ale dochází k podstatnému zvýšení rizika
poškození hydroizolace, kdy náklady na její opravu budou nesrovnatelně vyšší, než úspora na penetraci.

Příprava:
Připravte si podklad a zkontrolujte jeho vlhkost.
Před nanesením penetrace nebo tmelu promíchejte míchadlem obsah až do vzniku stejnorodé
směsi.

Nanesení:
Penetrace se nanáší na podklad malířským válečkem, štětcem nebo kartáčem. Tmel se vždy nanáší až na penetraci pomocí štětce nebo stěrky.

Nepoužití penetrace vede k nedostatečné adhezi hydroizolačního materiálu k podkladu.

Penetrace 01
TECHNONICOL
Asfaltová penetrace
Popis materiálu
Asfaltový základní nátěr je kombinací asfaltu a
speciálně vybraných organických rozpouštědel.
Má vysokou schopnost penetrace.

Oblast použití
Příprava podkladů před aplikací natavitelných,
samolepicích střešních a dalších hydroizolačních
materiálů na bázi asfaltu. Penetrace je nezbytná
pro zajištění pevného spoje hydroizolačních materiálů s porézními, nerovnými a znečištěnými
povrchy.

Způsob použití
Před aplikací je nezbytné penetraci pečlivě
promíchat. Asfaltovou penetraci TECHNONICOL
01 doporučujeme nanášet na ošetřovaný povrch
s pomocí válečků nebo štětců. Při tomto způsobu
aplikace je penetrace v tírána do povrchu,
nasycuje ho a zpevňuje, čímž zajišťuje pevné
spojení hydroizolační krycí vrstvy s podkladem.
Před nanesením penetrace musí být podklad
suchý, zbaven prachu, nečistot a mastných skvrn.
V případě aplikace na betonový podklad musí
být vlhkost podkladu max. 6%. Pokud je teplota
vzduchu nižší než +5°C, je penetraci před aplikací
nutné ponechat v místnosti při pokojové teplotě
alespoň 24 hodin. Teplota vzduchu při aplikaci
nesmí být nižší než –10°C.

Skladování
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 3 l, 10 l, 20 l.

Spotřeba základního nátěru
0,25–0,35 l/m2 (1 l na 3,33 m2 povrchu).

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Hmotnostní podíl neprchavých látek

%

45–55

Doba schnutí při 20°C

h

12

Bod měknutí KK

°С

70

Viskozita

s

15–40

Penetrace a tmely
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Penetrace 03
TECHNONICOL
Asfaltový modifikovaný
základní nátěr
Popis materiálu
Základní nátěr z modif ikovaného asfaltu
se z v ýšenou adhezí na bázi organick ých
rozpouštědel. Má vysokou penetrační schopnost
a krátkou dobu schnutí.

Oblast použití
Základní nátěr je určen pro povrchovou úpravu
ocelov ých mos tních desek před aplikací
modif ikovaných asfaltov ých pásu, dále na
podklady jako jsou beton, zdivo, omítka, malta,
ocel a umělá hmota.

Způsob použití
Před aplikací je nutno základní nátěr řádně promíchat.
Při teplotách pod +5°C je nutno základní nátěr
umístit do pokojové teploty po dobu minimálně
24 h. Opracovávaný povrch musí být suchý a
čistý. Základní nátěr se nanáší štětci, štětkami
nebo válečky. Před pokládkou hydroizolačního
materiálu je nutné vyčkat na úplné zaschnutí
základního nátěru. V případě aplikace na
betonový podklad musí být vlhkost podkladu
max. 6%.
Doba schnutí za standardních podmínek není
delší než 10 minut.

Skladování
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 20 l.

Spotřeba základního nátěru
0,25–0,35 l/m2 (1 l na 3,33 m2 povrchu).

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Hmotnostní podíl neprchavých látek

%

25–30

Doba schnutí při 20°C

min.

10

Viskozita

s

10–30
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PENETRACE 04
TECHNONICOL
Asfaltový základní nátěr
na bázi emulze
Popis materiálu
TECHNONICOL 04 — je asfaltový penetrační
nátěr na bázi emulze. Neobsahuje organická rozpouštědla. Má krátkou dobu schnutí.

Oblast použití
Používá se pro penetraci podkladů v interiéru,
přípravu izolovaných povrchů (betonová deska,
cemento-pískové potěry, atd.), před pokládkou
natavovacích a samolepících asfaltových pásů.

Způsob použití
Před aplikací je nutno základní nátěr řádně
promíchat. Opracovávaný povrch musí bý t
čistý. Nátěr se dá aplikovat i na vlhký podklad.
Základní nátěr nelze aplikovat při teplotách pod
0 °C. Základní nátěr se nanáší štětci, štětkami
nebo válečky. Úplné zaschnutí je do 60 minut.
Před pokládkou asfaltových pásů je nutné vyčkat
na úplné zaschnutí základního nátěru.

Spotřeba
0,25–0,35 l/m2
1 l na 3,33 m2 povrchu

Skladování
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od +5°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 20 l.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Hmotnostní podíl neprchavých látek

%

25–40

Bod měknutí KK

°С

75

Viskozita

s

5–30

Doba schnutí při 20°C

h

1

Penetrace a tmely

3

GUMOASFALTOVÁ
DISPERZNÍ PENETRACE DB
Popis materiálu
Gumoasfaltová disperzní penetrace DB je asfaltolatexová vodní disperzní hmota bez obsahu
rozpouštědel, určená k provádění hydroizolačních nátěrů a jejich konzervaci. Vytváří ochranný
povlak odolný proti působení vlhkosti a agresivních látek obsažených v zemi.
■■ pro použití na suchém a mírně vlhkém povrchu
■■ ř editelná vodou, neobsahuje žádná rozpouštědla
■■ bezpečná pro životní prostředí i při kontaktu s
pěnovým polystyrénem nebo minerální vatou

Oblast použití
Gumoasfaltová disperzní penetrace DB je vhodná:
k realizaci efektivního systémového řešení hydroizolace střech a podkroví a k provádění izolací
betonových vyrovnovácích vrstev, suterénních
místností, saun, teras, podpěr a základů,
■■ k provádění podpodlažní izolace,
■■ pro konzervování a obnovu asfaltových krytin
■■ k provádění bezešvých střešních krytin bez
pokládky asfaltových pásů, vyztužených sítěmi
a technickými vlákny,
■■ k ochraně betonu před korozí a vlhkostí,
■■ p o zředění vodou může být použita jako základ před pokládkou natavovacích nebo samolepících střešních hydroizolačních materiálů a
asfaltových tmelů.

Práce se musí provádět v suchých podmínkách,
při teplotě vzduchu a podkladu od +5 do +30 °C a
při předpokládané absenci srážek během tuhnutí.

Způsob použití

Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě nad 5 °C.

■■

Před aplikací je nutno emulzi důkladně promíchat.
Při nanášení základního nátěru na nasákavé minerální povrchy je třeba v závislosti na nasákavosti ředit Gumoasfaltovou disperzní penetraci DB vodou
v poměru 1:1 (1 díl penetrace k 1 dílů vody). Hmota může být aplikována na povrch ručně pomocí
štětce, válečku nebo kartáče. Lze ji také nanášet
stříkáním. Při nanášení více vrstev se každá následující vrstva nanáší po vyschnutí předchozí vrstvy.
Tloušťka jedné vrstvy by neměla přesáhnout 1 mm.

Spotřeba
Spotřeba na 1 vrstvu (bez zředění):
0,5–1 kg/m2 (v závislosti na typu podkladu a použití).

Skladování

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Plastové kbelíky: 10 kg, 20 kg, sudy 200 kg.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Teplota při aplikaci

°С

od +5 do +30

Doba schnutí (1 mm mokré vrstvy)

h

max. 6

Počet vrstev
Hustota

4

1–4 v závislosti na použití
kg/dm3

Penetrace a tmely

cca 1,0

TMEL 21 TECHNONICOL
Střešní a hydroizolační tmel
Popis materiálu
 ECHNONICOL 21 je střešní hydroizolační tmel
T
aplikovatelný za studena z modifikovaného asfaltu. Nejlepší celosezónní asfalto-polymerový
tmel pro hydroizolaci střech, základů a jiných
stavebních konstrukcí.
Vysoká adheze k podkladu. S krátkou dobou
schnutí.
Prodlužuje životnost stavebních konstrukcí.

Oblast použití
Realizace střešních krytin a oprava všech typů
střešních krytin. Hydroizolace stavebních konstrukcí (základů, sklepů, sloupů a jiných prvků,
zabudovaných do země nebo nacházejících se
v kontaktu s vlhkým prostředím). Hydroizolace
a antikorozní úprava kovových povrchů včetně
rour a karosérií aut.

Skladování

Způsob použití
Před aplikací je nutno základní nátěr řádně promíchat. V případě potřeby přidat rozpouštědlo.
Opracovávaný povrch musí být suchý, čistý od
prachu, olejů, námrazy a jiných nečistot. Tmel
se nanáší po vrstvách mechanickým způsobem
nebo ručně: štětci, štětkami, špachtlí nebo zalitím
a následně zarovnáním speciální špachtlí.
Doba zaschnutí jedné vrstvy v závislosti na
tloušťce: od 12 hodin do 24 hodin. Úplné dosažení deklarovaných vlastností – 7 dní po nanesení.

Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 3 kg, 10 kg, 20 kg.

Spotřeba
Střecha provedená z tmelu — 3,8–5,7 kg/m2
Spotřeba pro hydroizolaci — 2,5–3,5 kg/m2

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

MPa

0,6
0,9

Poměrné prodloužení při protrhávání

%

500

Tepelná odolnost

°С

110

Elasticita povlaku při ohýbání při teplotě 35°С

—

žádné praskliny

MPa

0,3
0,4

Adheze k podkladu:

Přídržnost mezi vrstvami:

– beton
– plech

– asfaltový pás – beton
– asfaltový pás – asfaltový pás

Penetrace a tmely
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LAK 25 TECHNONICOL
Asfaltový lak
Popis materiálu
TECHNONICOL 25 asfaltový lak — je roztok asfaltu
v organických rozpouštědlech se syntetickými přísadami a vysoušecím prostředkem. Povrch, ošetřený lakem, by měl být po zaschnutí jednotný, lesklý,
bez děr nebo prasklin.

Oblast použití
Lak je určen pro:
ochrana plochy kovových konstrukcí a jejich
dílů během krátkého skladování a přepravy;
■■ penetrace a lakování betonu a jiných tvrdých
povrchů;
■■ p řípravu antiseptické směsi, která chrání
dřevo.
■■

Způsob použití
Před aplikací je nutno dobře promíchat. Zpracovaný
povrch musí být suchý, čistý od prachu, olejů, náledí
a jiných nečistot. Lak se nanáší v jedné nebo více
vrstvách štětci, válečkem nebo ponořením.
Použití při teplotě od –20°С do + 40°С. Při teplotách
pod +5°С je nutno lak umístit do pokojové teploty
po dobu minimálně 24h.
Doba schnutí vrstvy a mezivrstev 2–4 hod. Úplné
zaschnutí — 24 hod.

Skladování
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy zboží,
které platí pro tento druh dopravy.

Spotřeba

Balení

Kovový povrch — 0,2 l/m2.
Betonový a dřevěný povrch — 0,3 l/m2.

Kovové kbelíky: 20 kg.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Adheze k podkladu:

– beton
– plech

MPa

0,6
0,45

Soudržnost mezi vrstvami:

– asfaltový pás – asfaltový pás
– asfaltový pás – beton

MPa

0,3
0,3

Smyková pevnost lepeného spoje

kN/m

4,0

Sušina

%

70

Tepelná odolnost

°С

95

6

Penetrace a tmely

TMEL 23 TECHNONICOL
(FIXER)
Modifikovaný asfaltový tmel pro
lepení šindelů
Popis materiálu
TECHNONICOL 23 — tmel z modifikovaného
asfaltu se zvýšenou adhezí na bázi organických
rozpouštědel s plnivy.

Oblast použití
Podlepování spojů šindelů a jiných materiálů na
asfaltové bázi. Lepení materiálů na asfaltové bázi
k cihlovým, betonovým, kovovým, dřevěným,
keramickým a jiným povrchům.

Způsob použití
Práce je třeba provádět podle návodu na obalu.
Teplotní rozsah od –10°С do +40°С. Při teplotě
pod + 5°С ponechte tmel v teplé místnosti po
dobu nejméně 24 hodin.
Doba schnutí za standardních podmínek není
delší než 24 hodin.

Skladování
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Spotřeba

Přeprava

 a čelní části — 0,1 kg/m (šířka aplikace —
N
10cm);
■■ hřeben — 0,4 kg/m (šířka aplikace — 20 cm);
■■ p řipojení k cihlovým komínům a zdi — 0,75
kg/m (šířka aplikace — 50 cm);
■■ lepení spojů podkladních pásů — 0,1 kg/m
(šířka aplikace — 10 mm).
Zvýšení spotřeby tmele nevede ke zlepšení
adheze.

Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

■■

Balení
Kovové kbelíky: kartuše 310 ml, 3,6 kg, 12 kg.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Adheze k podkladu:

– beton
– plech

MPa

0,5
0,8

Soudržnost mezi vrstvami:

– asfaltový pás – asfaltový pás
– asfaltový pás – beton

MPa

0,5
0,5

Smyková pevnost lepeného spoje

kN/m

4,0

Sušina

%

75

Tepelná odolnost

°С

110

Penetrace a tmely
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Tmel 24 TECHNONICOL
Pro hydroizolaci stavebních
konstrukcí
Popis materiálu
TECHNONICOL 24 z asfaltu, organických rozpouštědel a plniv. Nátěr je vysoce flexibilní a
odolává teplu a vlhkosti a má vysokou přilnavost
k podkladu

Oblast použití
Nátěrová hydroizolace betonových, dřevěných
a jiných stavebních konstrukci (základů, sklepů,
sloupů). Antikorozní ochrana kovových povrchů,
konstrukcí a výrobků, včetně potrubí a automobilových karosérií.

Způsob použití
Před aplikací je nutno tmel řádně promíchat,
v p ř í p a d ě p o t ře by p ř i d a t rozp o u š tě d l o.
Opracovávaný povrch zbavit prachu, mastnoty,
vlhkosti a dalších nečistot. Při aplikaci tmelu
na pórovitý základ je nutno na povrch předem
nanést asfaltový základní nátěr. Tmel se nanáší
po vrstvách mechanick ým způsobem nebo
ručně: štětci, štětkami, špachtlí nebo zalitím se
zarovnáním speciální špachtlí.

Spotřeba
Spotřeba na jednu vrstvu — 1 kg/m2.

Skladování.
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 3 kg, 10 kg, 20 kg.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

MPa

0,1
0,1

Smyková pevnost lepeného spoje

kN/m

2,0

Nasákavost do 24 hodin

%

0,4

Sušina

%

65

Tepelná odolnost

°С

80

Adheze k podkladu:

8
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– beton
– plech

TMEL 27 TECHNONICOL
Lepicí tmel
Popis materiálu
TECHNONICOL 27 tmel asfaltový lepicí — je
hotový materiál připravený k použití z asfaltu o
vysoké viskozitě, která umožňuje lepení tepelně
-izolačních desek na svislý povrch.

Oblast použití
Tmel je určen pro lepení desek z extrudovaného
polyst yrenu k asfaltov ým, modif ikovaným
asfaltov ým izolačním materiálům a také k
betonovým, kovovým a dřevěným povrchům,
které jsou součástí izolace základů.

Způsob použití
Povrch desek musí bý t suchý, očištěný od
prachu, oleje, ledu a jiných nečistot. Tmel je
vhodné nanášet ve formě bodů nebo pruhů,
pomocí rovné nebo zubové špachtle. Tmel musí
být nanesen ve všech rozích a ve středu lepené
desky.
Při nanášení v pruzích musí být jejích ší řka
nejméně 40 mm, minimálně 4 pruhy na m 2 .
Při bodovém lepení se musí tmel rovnoměrně
rozdělit na 10 ks/m 2 se spotřebou 50–80 g
tmelu na každý bod. Blízko okrajů a na reliéfních
površích je potřeba množství bodů zdvojnásobit.
Při aplikaci při teplotách pod 5°С je nutno nechat
tmel min. 24 h při pokojové teplotě.

Skladování.
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 12 kg, 22 kg.

Spotřeba
0,5–1,0 kg/m2.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

MPa

0,1
0,1

Smyková pevnost lepeného spoje

kN/m

0,1

Sušina

%

80–90

Viskozita při 23±2°C

mm

25–35

Tepelná odolnost

°С

90

Adheze k podkladu:

– beton
– plech

Penetrace a tmely
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TMEL 31 TECHNONICOL
Tmel střešní hydroizolační
na bázi emulze
Popis materiálu
 ECHNONICOL 31 — je tmel z modifikovaného
T
asfaltu na bázi emulze bez organick ých
rozpouštědel. Tmel má v ysokou elasticitu,
pevnou adhezi, vysokou tepelnou odolnost a
spolehlivou odolnost proti vlhkosti.
Vhodný k vnitřnímu použití.

Oblast použití
Používá se pro přípravné práce v interiéru,
přípravu izolovaných povrchů (betonová deska,
cemento-pískové potěry, atd.), před pokládkou
natavovaсích a samolepících hydroizolačních
materiálů. Zajišťuje pevné spojení základů s
hydroizolační vrstvou.

Způsob použití
Před aplikací je nutno základní nátěr řádně
promíchat. Opracovávaný povrch musí být čistý.
Nátěr se dá aplikovat i na vlhký základ. Základní
nátěr se nanáší štětci, štětkami nebo válečky.
Úplné zaschnutí do 60 minut. Před pokládkou
hydroizolačního materiálu je nutné vyčkat na
úplné zaschnutí základního nátěru. Teplota při
aplikaci musí být min. +5°C.

Skladování

Spotřeba

Balení

Střecha provedená z tmelu — 3,8–5,7 kg/m2
Spotřeba pro hydroizolaci — 2,5–3,5 kg/m2

Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od +5°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Kovové kbelíky: 18 kg.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Adheze k betonovému podkladu

MPa

0,45

Soudržnost mezi vrstvami

MPa

0,5

Poměrné prodloužení při protrhávání

%

700

Nasákavost do 24 hodin

%

1

Bod měknutí KK

°С

95
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TMEL 57 TECHNONICOL
Tmel ochranný hliníkový
Popis materiálu
TECHNONICOL 57 tmel ochranný hliníkový — je
hotový materiál z modifikovaného asfaltu s hlinikovým pigmentem, technologickými aditivy a rozpouštědlem. Nátěr je vysoce flexibilní a odolává
teplu, vlhkosti a účinně chrání asfaltové střechy
před ultrafialovým zářením a teplem.

Oblast použití
Ochranná vrstva na nově položených asfaltových
a asfaltových modifikovaných izolačních pásech.
Obnovení krycí vrstvy zdegradovaných střešních
krytin z asfaltových pásů. Antikorozní ochrana
plechových střešních krytin.

Způsob použití
Před aplikací a během použití je nutno tmel
řádně promíchat pro rovnoměrné rozmíchání
hliníkového pigmentu. Opracovávaný povrch
musí být suchý, čistý od prachu, olejů, náledí a
jiných nečistot. Tmel se nanáší štětci, štětkami,
válečky. Doporučujeme nanášet dvě vrstvy tmelu.
Teplotní rozsah použití od –20°C do + 40°C. Doba
zaschnutí jedné vrstvy od 12 hodin do 24 hodin
a závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách.

Spotřeba
Střecha z tmelů — 0,4 l/m2.
Stará střecha z asfaltových pásů — 0,6 l/m2.
Plechová střecha — 0,4 l/m2.

Skladování
Uchovávejte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od –20°С do +30°С.

Přeprava
Výrobky se přepravují všemi druhy dopravy
v krytých vozidlech v souladu s pravidly přepravy
zboží, které platí pro tento druh dopravy.

Balení
Kovové kbelíky: 20 kg.

Základní fyzikální-mechanické vlastnosti
Technický parametr

Měrná jednotka

Hodnota

Sušina

%

50

Tepelná odolnost

°С

100

Adheze k podkladu:

– beton
– plech

MPa

0,3
0,3

Soudržnost mezi vrstvami:

– asfaltový pas – asfaltový pás

MPa

0,2

Penetrace a tmely
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Penetrace a tmely
●

Rekonstrukce a oprava střechy

●

Příprava betonového povrchu základu

●

●

●

Tmel
lepicí

●

●

Ochrana před UV záření

Lepení XPS

Lepení šindelů

●

●

●

Tmel
Tmel
základní ochranný

●

●

●

●

Tmel
Lak
základní ochranný

Ošetření konstrukcí proti korozi

●

●

Tmel
lepicí

●

●

●

●

●

Tmel
základní

Tmel 27 Tmel 31 Tmel 57

●

●

●

●

●

●

●

Penetrace asfaltová

Lak 25

Hydroizolace balkonu, terasy

●

●

●

●

●

Penetrace
asfaltová

Tmel 21 Tmel 23 Tmel 24

●

●

●

●

●

●

Penetrace
asfaltová

Gumoasfaltová
disperzní penetrace DB

Vnitřní hydroizolace balkonu, sklepu

Příprava betonového povrchu základu
v interiéru

Příprava kovového povrchu základu

●

Hydroizolace základu

Lepení asfaltového pásu

●

Hydroizolace střechy

Penetrace
asfaltová

Penetrace 01 Penetrace 03 Penetrace 04

Krátký popis produktů
Příprava podkladu
PENETRACE
TECHNONICOL 01
Obsahuje rozpouštědlo

PENETRACE
TECHNONICOL 03
Obsahuje rozpouštědlo

PENETRACE
TECHNONICOL 04
Na bázi emulze

GUMOASFALTOVÁ DISPERZNÍ
PENETRACE DB
Na bázi emulze

Základní nátěr před aplikací modifikovaných asfaltových pásů.
■■ Připraven k použití bez ředění
■■ Má vysokou penetrační schopnost
■■ Použití za nízkých teplot

Určen především pod modifikované pásy.
■■ Připraven k použití
■■ Rychleschnoucí
■■ Má vysokou penetrační schopnost

Asfaltový penetrační nátěr na bázi emulze.
■■ Připraven k použití
■■ Vhodný k vnitřnímu použití. Krátká doba schnutí
■■ Neobsahuje rozpouštědlo

Disperzní asfaltová hmota základní nátěr podkladu, údržba střešních
krytin, hydroizolace proti vlhkosti.
■■ Na vodní bázi
■■ Neobsahuje rozpouštědla
■■ Rychleschnoucí
■■ Vhodný pro použití v interiérech

Tmely pro hydroizolaci střech, základů a pro použití v interiéru
TMEL 21 TECHNONICOL
Obsahuje rozpouštědlo

TMEL 24 TECHNONICOL
Obsahuje rozpouštědlo

Univerzální asfaltový tmel pro realizace a opravy všech typů střešních
krytin.
■■ Připraven k použití
■■ Má vysokou adhezi
■■ Použití za nízkých teplot
■■ Prodlužuje životnost stavebních konstrukcí

Nátěrová hydroizolace betonových, dřevěných a jiných stavebních
konstrukci. Antikorozní ochrana kovových povrchů, konstrukcí a výrobků,
včetně potrubí.
■■ Připraven k použití
■■ Chrání před korozí

Penetrace a tmely
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TMEL 31 TECHNONICOL
Na bázi emulze

Používá se pro přípravné práce v interiéru, přípravu izolovaných povrchů.
■■ Připraven k použití
■■ Vhodný pro použití v interiérech
■■ Neobsahuje rozpouštědlo

Tmely ochranné
LAK 25 TECHNONICOL
Obsahuje rozpouštědlo

TMEL 57 TECHNONICOL
Obsahuje rozpouštědlo

Dekorativní ochranný nátěr.
■■ Rychleschnoucí
■■ Penetrace a lakování betonu a jiných tvrdých povrchů
■■ Odolný vůči povětrnostním vlivům
■■ Používá se pro přípravu antiseptické směsi, která chrání dřevo

Ochranná vrstva na nově položených asfaltových a asfaltových
modifikovaných izolačních pásech. Obnovení krycí vrstvy
zdegradovaných střešních krytin z asfaltových pásů. Antikorozní ochrana
plechových střešních krytin.
■■ Připraven k použití
■■ Snížení povrchové teploty
■■ Povrchová ochrana proti ohřevu
■■ Ochrana střechy proti stárnutí

Tmely lepící
TMEL 23 TECHNONICOL (FIXER)
Obsahuje rozpouštědlo

TMEL 27 TECHNONICOL
Obsahuje rozpouštědlo
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Podlepování spojů šindelů a jiných materiálů na asfaltové bázi.
Lepení materiálů na asfaltové bázi k cihlovým, betonovým, kovovým,
dřevěným, keramickým a jiným povrchům.
■■ Připraven k použití

Tmel je určen pro lepení desek z extrudovaného polystyrenu
k asfaltovým, asfaltovým modifikovaným izolačním materiálům a také
k betonovým, kovovým а dřevěným povrchům.
■■ Připraven k použití
■■ Snadné použití
■■ Spolehlivá fixace

Logistické parametry
Název materiálu

Balení

kbelík 3 l

2,3

144

1000 × 1200

388,8

PENETRACE TECHNONICOL 01

kbelík 10 l

8

60

1000 × 1200

552

kbelík 20 l

16

36

1000 × 1200

662

PENETRACE TECHNONICOL 03

kbelík 20 l

16

36

1000 × 1200

656

PENETRACE TECHNONICOL 04

kbelík 20 l

18

36

1000 × 1200

728

GUMOASFALTOVÁ DISPERZNÍ PENETRACE DB

TMEL 21 TECHNONICOL

TMEL 23 TECHNONICOL

TMEL 24 TECHNONICOL

Hmotnost
balení
netto, kg

Počet balení
na paletě, ks

Rozměr
palety

Hmotnost
palety
brutto, kg

kbelík 10 l

10

55

1000 × 1200

593

kbelík 20 l

20

32

1000 × 1200

681

kbelík 3 l

3

144

1000 × 1200

489,6

kbelík 10 l

10

60

1000 × 1200

672

kbelík 20 l

20

36

1000 × 1200

802

kbelík 3,6 l

3,6

144

1000 × 1200

576

kbelík 12 l

12

60

1000 × 1200

792

kartuš, 310 ml

0,4

1800

1000 × 1200

840

kbelík 3 l

3

144

1000 × 1200

489,6

kbelík 10 l

10

60

1000 × 1200

672

kbelík 20 l

20

36

1000 × 1200

802

kbelík 20 l

18

36

1000 × 1200

728

kbelík 12 kg

12

60

1000 × 1200

792

kbelík 22 kg

22

36

1000 × 1200

872

TMEL 31 TECHNONICOL

kbelík 20 l

18

36

1000 × 1200

728

TMEL 57 TECHNONICOL

kbelík 20 l

20

36

1000 × 1200

802

LAK 25 TECHNONICOL
TMEL 27 TECHNONICOL

Penetrace a tmely
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