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NEW

WYFLEXA 
Roztíratelný tmel

Napojovací, roztíratelný tmel pro utěsnění obtížně přístupných míst, 
prostupů a spojů u nových konstrukcí, renovací interiéru i exteriéru. 
WYFLEXA se lepí na veškeré běžné stavební materiály, veškeré fólie 
pro clima a membrány z PP, PE, PA, hliníku a papíru.

  Lze lepit na všechny běžné stavební povrchy, navlhčí celý povrch a pronikne   
 do hloubky

  Poskytuje trvalé a pružné utěsnění: vzduchotěsné, větruodolné a 
  vodotěsné
  Snadno se nanáší pomocí standardních štětců
  Rychleschnoucí
  Neobsahuje změkčovadla nebo rozpouštědla
  Vlhkostně proměnlivá Sd-hodnota/g-hodnota

www.pro-clima.cz ... a izolace je 
perfektní
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Roztíratelný tmel
Technické údaje:

(

Uříznutí tkaniny Natírání plochy Přiložení tkaniny

Přiložte tkaninu na celou plochu natřenou 
tmelem. V případě potřeby natřete kraje tkaniny 
větším množství tmelu. U větších ploch přiložte 
jednotlivé kusy tkaniny tak, že se budou 
překrývat.  Přesahy přelepte tmelem.

Přetření tkaniny

Zcela přetřete tkaninu tmelem.  Pomocí štětce se 
ujistěte, že tmel je zapracován přímo do spodní 
vrstvy. Tkanina nesmí vytvářet jakékoliv dutiny v 
rohových oblastech.

Spoj je utěsněn. Zaschne přibližně po  2,5 až 
3,5  hodinách. (při 20 C a 60% relativní 
vhlhkosti).

Hůře přístupná místa a malé plochy

Pro hůře přístupná místa aplikujte tmel pomocí 
kartuše, která je vhodná také pro malé plochy 
nebo malé části.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny 
v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické 
oddělení pro clima Česká republika:

+420 326 901 411
+420 326 901 456

info@ciur.cz

Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Česká republika

CIUR a.s.

+420 326 901 411
+420 326 901 456

info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

big pack

Druhy balení:

14833                          4026639148339         kartuš 310 ml feece, štětec ca. 0.35 m² 1           -
14832                           4026639148322         kartuš 310 ml  - ca. 7.00 m² 20           60
14830                        4026639148308          kyblík 2 l feece, štětec ca. 2.25 m² 1           75
14857                         4026639148575          kyblík 3 l  - ca. 6.75 m² 2           28
14957                         4026639149572          kyblík 15 cm x 25 m  -      7.50 m² 2            -

Vlastnost Zkušební norma Hodnota

Tkanina                                                                                                  PET fleece
Materiál            kyselina krylová disperze kopolymeru
Barva             zelená
Plošná hmotnost             přibližně 750g/m2 (suchý)
Sd hodnota/g hodnota        DIN EN ISO 12572             0,08 - 2 m / 0,4 - 10 MNs/g
Vystavení povětrnostním podmínkám             3 měsíce
Odolnost proti vlhkosti             ano
Vodní sloupec             >2.000 mm
Teplota zpracování            od 0 C do +50 C
Tepelná stabilita            od -20 C do +100 C
Vydatnost            přibližně 890 ml/m2 fleece
Doba schnutí            přibližně 2.5 - 3.5 hodin (při 20 C)
Skladování            od -10 C, skladovat v chladu a suchu

Číslo výrobku EAN Druh balení Obsah Součástí Plocha Ks v jednotce       Balení na paletě

Uříznětet tkaninu  na požadovanou délku. 
Rozvrhnětena plochu, která má být 
zatmelována. Pokud jsou plochy rozděleny 
nutno použít několik kusů tkaniny.

Natřete povrch tmelem. Ujistěte se, že 
pokrývá dostatečně velkou plochu, aby 
mohla být tkanina  přiložena po celém 
povrchu.

Nechat  zaschnout 

Uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a současném stavu znalostí. Vyhrazujeme si právo provést změny 
uvedených doporučení nebo provést úpravy v důsledku technického vývoje a souvisejících zlepšení kvality našich výrobků. Rádi Vás 
budeme informovat o současném technickém stavu používání našich výrobků.


