
CS 29 
VODOVZDORNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL
VHODNÝ NA POUŽITIE V BAZÉNOCH 
A NÁDRŽIACH NA VODU
CS 29 je jednozložkový, vysoko pružný, polyuretánový tmel, ktorý 
tvrdne vplyvom vzdušnej vlhkosti. Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým 
typickým stavebným materiálom, akými sú materiály na báze cementu, 
tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované plechy, rôzne 
plasty. Je vodovzdorný a vhodný na použitie do bazénu.

 VLASTNOSTI
 Vhodný na použitie v bazénoch a nádržiach na úžitkovú vodu
 Dokonalá priľnavosť k väčšine materiálov
 Ideálny na dilatačné škáry
 Vysoko elastický
 Pretierateľný
 Vodovzdorný, odoláva pôsobeniu morskej vody a slabých kyselín
 Odolný voči UV žiareniu
 Odolný voči ropným produktom

 OBLASTI POUŽITÍ
 Na použitie v interiéri a exteriéri
 Na použitie do bazénov
 Škáry medzi mnohými rôznymi stavebnými materiálmi (na báze 

cementu, tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované 
plechy a rôzne plasty)
 Pohyblivé spoje (dilatačné škáry) a spoje v podlahách
 Nie je vhodný na použitie na pešie či dopravné oblasti
 Na utesnenie a lepenie vetracích kanálov, žľabov a pod.
 Na dilatačné škáry medzi betónovými panelmi
 Spĺňa požiadavky ISO 11600 F 25 LM

 PRÍPRAVA PODKLADU
Pred použitím sa uistite, že sú všetky povrchy čisté, suché, bez prachu 
a mastnoty.

 SPRACOVANIE
Tmel nanášejte rovnomerne. V prípade potreby použite maskovaciu 
pásku a odstráňte ju, kým je materiál stále mäkký. Pomer šírky a hĺbky 
spojov by mal byť 2:1 (Tabuľka 1). 

 TABULKA 1

Šírka škáry 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

Hĺbka škáry 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm

Dĺžka škáry / 600 ml 5 m 3 m 2 m 1,3 m 1,1 m

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu aj podkladu 
od +5 ° C do +40 ° C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote + 23 ° C 
a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Neaplikujte tmel na zamrznuté alebo 

mokré povrchy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné 
rukavice a v prípade nedostatočného vetrania i zodpovedajúcu 
ochranu dýchacích ciest. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho 
karte bezpečnostných údajov. 

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite 
vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod 
tečúcou vodou asi 10 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite 
ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

 OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnuté 
zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnuté 
zvyšky odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/nebezpečného 
odpadu. Kód druhu odpadu: 080409

 BALENIE
300 ml plastová kartuša

1.p.j. = 12 ks



Báze: Polyuretan

Barva: Šedá

Hustota: 1,24 g/ml

Mechanismus vytvrzení: Vzdušnou vlhkostí

Doba vytvrzení: cca 50 min 
(+ 23 °C, 50% vlhkost vzduchu)

Rychlost vytvrzení: cca 3 mm/24 hod. 
(+ 23 °C, 50% vlhkost vzduchu)

Teplota zpracování: + 5 °C až + 40 °C

Tepelná odolnost: - 40 °C to + 90 °C

Možnost přebarvení po 
vytvrzení:

Ano*

Obnovení při 
maximálním roztažení 
(ISO 7390):

≥ 85 %

*Vzhľadom na rôznorodosť farieb by mal byť pred použitím 
vykonaný test kompatibility

UPOZORNENIE:
Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí 
a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizácií 
a množstva použitých materiálov slúži naše písomné a ústne 
poradenstvo iba ako nezáväzné odporučenie. V prípade 
pochybností a nepriaznivých podmienok doporučujeme vykonať 
vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú 
konzultáciu.  Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú 
všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť. 

 SKLADOVANIE
Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom a chladnom 
prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch, pri teplotách 
od 10 °C do 25 °C.

 TECHNICKÉ ÚDAJE

DISTRIBUTOR:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk

   Kvalita pre profesionálov


