
   
 

TECHNICKÝ LIST 
PERDIX – 325 KLEMPÍŘSKÝ TMEL 

 
 

Charakteristika 
 

Perdix 325 Klempířský tmel je jednosložkový polyuretanový tmel, vytvrzující vulkanizací 
vzdušné vlhkosti. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří tuhou elastickou hmotu s výbornou 
mechanickou odolností a voděodolností. Střední modul tvrdosti Sha 40 zaručuje udržení 
pohybu spár.  

 

Vlastnosti 

Perdix 325 Klempířský tmel má výbornou mechanickou odolnost a dále odolává vodě, i 
mořské, UV záření teplotám, ozónu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě i 
ropným produktům. Po vytvrdnutí je přetíratelný. Má výbornou adhezi k porézním 
podkladům bez použití primeru. Má vysokou přilnavost k pozinkovanému plechu, mědi, titan-
zinku, hliníku, poplastovanému plechu, plastům. 

 

Technické údaje 

BALENÍ    kartuše 300 ml 

BARVA    šedá 

DOBA ZPRACOVÁNÍ  60 – 90 min 

VULKANIZACE   2mm/24 hod 

TAŽNOST    >500% 

MODUL MPa    0,4 

APLIKAČNÍ TEPLOTA  +5°C až +35°C 

TEPELNÁ ODOLNOST  -30°C až +80°C 

Použití 

Je ideální na lepení, tmelení a těsnění okapů, dešťových svodů, přechodů střech, jiných 
klempířských prvků, parapetů, říms a atik, oplechování okolo komínu, ale také pro pružné 
lepení v kovoprůmyslu, strojírenství či stavebnictví. 
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První pomoc 
 
Při nadychání:  Zajištěte přívod čerstvého vzduchu, kyslíkový přístroj, teplo. Při déle 
trvajících potížích konzultujte s lékařem. Při bezvědomí postiženého uložte a přepravte ve 
stabilní poloze na boku. Při styku s kůží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. 
Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou a poraďte se s 
lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned volejte lékařskou pomoc.  
 

Skladování 

Skladujte 12 měsíců v těsně uzavřeném, originálním obalu na chladném, suchém a dobře 
větraném místě při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby je uveden na obalu. Nevystavujte 
přímému slunečnímu záření, chraňte před mrazem. 

 

Likvidace odpadu 

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte 
k odstranění oprávněné osobě (specializované firmě na odstraňování odpadu), která má 
oprávnění k této činnosti. 
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