
ELASTOROOF LF
STREŠNÝ TMEL
bitúmenový strešný tesniaci tmel bez rozpúšťadiel

ELASTOROOF LF slúži pre utesňovanie v oblasti striech v miestach stropných priestupov,
napojeniach bitúmenových krytín na stenu, utesňovanie fixačných líšt, rovnako ako pre lepenie
tepelných izolácií z polystyrénu na bitúmenové podklady.
ELASTOROOF LF je elastoplastický tesniaci tmel na bitúmenovej báze, s dobrou priľnavosťou,
bez použitia primeru, na hladkých a nenasiakavých podkladoch.

VÝHODY, POUŽITIE
veľmi vysoká odolnosť voči starnutiu a poveternostným vplyvom
vynikajúca priľnavosť k murivu, kovom, drevu a bitúmenovým materiálom

APLIKÁCIA
Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetralý alebo
inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť znečistený látkami negatívne
ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje apod.). Pred nanášaním je potrebné odrezať
kónickú hornú časť kartuše, naskrutkovať priložený aplikátor a zarezať ho podľa potreby.
Vytláčanie sa robí vhodným vytláčacím lisom (aplikačnou pištoľou). Vyvarujte sa trojstranného
priľnutia tmelu.

VÝDATNOSŤ
Vydatnosť (merná spotreba) je približne 3 metre špáry o priereze 10×10 mm. Tento výpočet je
však len orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikačná teplota +5 °C až do +40 °C
farba čierna
báza bitúmenový elastomer
čas do vytvorenia šupky cca 15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota 1,40 g/cm³
odolnosť voči teplu -20 °C až +80 °C
skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť 12 mesiacov

Jednotky balenia
balenie  v kartóne
300 ml 20 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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