
TùSNIâTùSNIâ
Charakteristika v˘robku:
JednosloÏková hmota ve formû páskÛ, tmelu nebo zásypu, která 
díky své schopnosti mimofiádnû zvût‰ovat svÛj objem ve styku 
s vodou slouÏí jako ideální materiál pro tûsnûní prostupÛ, 
prÛchodÛ, pracovních spár apod. Aktivní sloÏka TùSNIâE - 
BENTONIT je ryze pfiírodního pÛvodu, odolává UV záfiení a je 
zcela stabilní, neteãná a sná‰enlivá vÛãi kyselinám, zásadám, 
alkáliím, rostlinn˘m i minerálním olejÛm, ropn˘m derivátÛm, apod.

• Expanduje reakcí s vodou a dokonale se pfiizpÛsobí tvaru 
    a profilu spáry, ãímÏ zajistí bezchybné utûsnûní spáry, 
    prostupu ãi prÛchodu i proti tlakové vodû
• TùSNIâ ve formû zásypu je vhodn˘ pro zásypy spár teraco 
    dlaÏeb apod., zásypy skruÏí, utûsnûní dna rybníãkÛ a jezírek atd. 
• má samoinjektáÏní vlastnosti - díky bobtnavosti a plasticitû
    dokáÏe pronikat proti pÛsobení tlaku vody a utûsÀovat 
     i dodateãnû vzniklé spáry, pukliny a trhliny 
• je vhodn˘ pro prostupy v bazénech, jímkách, nádrÏích, 
    prostupy kanalizaãních trubek, spoje Ïelezobetonov˘ch 
    prefabrikátÛ (skruÏe, roury,…), napojení pfii betonáÏi atd.
• po dosaÏení rovnováÏného stavu vyvíjí TùSNIâ tlak na stûny 
    spáry a zaruãuje tak úãinné utûsnûní
• aktivace TùSNIâE trvá déle neÏ poãáteãní zrání betonu a proto 
    jej pfii pouÏití v pracovní spáfie nemÛÏe po‰kodit
• TùSNIâ je zcela ekologick˘ materiál pfiírodního pÛvodu a je 
    zcela nejedovat˘ a inertní.



PouÏití
TùSNIâ je ekologick˘ materiál pfiírodního pÛvodu, speciálnû upraven˘ a dodávan˘ ve formû pásek, tmelu a zásypu. Hlavní oblast pouÏití
spoãívá ve vyuÏití jeho schopnosti mimofiádnû zvût‰ovat svÛj objem ve styku s vodou - bobtnat a vytváfiet pfii tom vysoce plastickou a vaznou 
hmotu, která má skvûlé hydroizolaãní vlastnosti. 

Fyzikální a mechanické parametry
páska barva   ãerná
 objemová hmotnost  (kg/m3)  1250
 zmûna objemu ve volném prostoru po 10 dnech (%)  min. 200
tmel barva   nestandardní ‰edá
 objemová hmotnost  (kg/m3)  1110
 pfiídrÏnost k betonu MPa  min. 0,33
 zmûna objemu ve volném prostoru po 10 dnech (%)  min. 90
zásyp barva   ‰edoÏlutá
 objemová hmotnost  (kg/m3)  1250
 pH  7.5 - 9.5
 zrnitost (mm)  0.5 - 2.0
 zmûna objemu ve volném prostoru po 10 dnech (%)  min. 200

Zku‰ební atesty V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. PrÛbûÏnou nezávislou kontrolu 
a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba.

Pokyny pro zpracování
TùSNIâ páska má jednoduchou montáÏ. PoloÏíme ho na podkladovou betonovou plochu tak, aby byl zaji‰tûn dokonal˘ kontakt s podkladem,
(pfii nerovném povrchu pouÏijeme k vyrovnání i pfiilepení TùSNIâ TMEL)pfieloÏíme TùSNIâ mfiíÏkou kotvicí univerzální (pokud existuje nebezpeãí 
vych˘lení kupfi. betonáÏ s pouÏitím ãerpadla z velké v˘‰ky) a po cca 25 cm ocelov˘mi hfieby pfiipevníme. Betonování mÛÏe b˘t provedeno
bezprostfiednû po kladení. Minimální síla betonu v okolí TùSNIâE nesmí b˘t men‰í neÏ 7 cm. Neaplikujte na plochy na nichÏ se vyskytuje stojící 
voda. Voda musí b˘t z povrchu zcela odstranûna a do následné betonáÏe musí b˘t povrch pásky chránûn pfied vodou. TùSNIâ pásku je moÏné 
fiezat nebo stfiíhat do libovolného poÏadovaného tvaru. Pro aplikaci do stávajících spár je moÏné pouÏít i mechanické prostfiedky (kladivo,
apod.). TùSNIâ páska není vhodn˘ do otevfien˘ch spár.
TùSNIâ tmel se naná‰í pfiímo na styãné plochy nebo do spáry stûrkou nebo vytlaãovací pistolí z kartu‰e. Podklad na kter˘ je naná‰en, musí b˘t such˘ 
(maximálnû matnû vlhk˘), zbaven prachu, neãistot a dal‰ích látek ovlivÀujících negativnû pfiídrÏnost. Je vhodn˘ i pro otevfiené spáry ! Není pochozí.
TùSNIâ zásyp lze pouÏít jednak pro hydroizolaci dna rybníãkÛ a jezírek, pfiiãemÏ jeho minimální vrstva by mûla b˘t alespoÀ 3 cm, následnû 
musí b˘t pfiekryta vhodnou geotextilií a ochrann˘m inertním zásypem. Pro aplikaci v˘plÀového hydroizolaãního zásypu spár na teraco a jiné 
dlaÏby je tfieba spáru nevyplÀovat TùSNIâEM aÏ po okraj, ale cca 5 mm od vrchu dosypat spáru nejlépe jemn˘m kfiemiãit˘m pískem.
TùSNIâ (v‰echny typy) musí b˘t pro optimální funkci v uzavfieném prostoru, aby pfii aktivaci mohl vyvinout tlak na spáru. Pro krátkodobou
ochranu v otevfien˘ch spárách musí b˘t chránûn pfied mechanick˘mi vlivy, neboÈ není urãen pro mechanické namáhání (otûr, obrus, apod.).
Obecnû vzato TùSNIâE nejsou vhodné pro aplikace, kde mÛÏe dojít k odtlaãení, nadzvednutí nebo deformaci konstrukce bobtnací silou. TaktéÏ 
nedoporuãujeme TùSNIâE pro dilataãní spáry, ani spáry, které se v˘znamnû a opakovanû pohybují. TùSNIâ tmel je tfieba nechat vyschnout.

Vydatnost Podle konkrétní aplikace

Balení a skladování

Ochrana zdraví pfii práci
Práce s materiálem TùSNIâ nevyÏaduje Ïádná mimofiádná hygienická opatfiení. Pfii náhodném poÏití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. 
Vyhledat lékafiskou pomoc. Pfii zasaÏení oãí vym˘vat rozevfiené oãi tekoucí vodou a vyhledat lékafiskou pomoc.

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
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TùSNIâ zásyp
LDPE pytel 5 kg
C/PAP pytel 25 kg 
Doba a teplota 
skladování
v neotevfieném
obalu není omezena.

TùSNIâ tmel 
PE kartu‰e  310 g
PPR vûdro  1 kg
PPR vûdro  5 kg 
Skladovat pfii teplotû +5 aÏ +40 °C
Záruãní doba je 24 mûsícÛ ode dne
v˘roby v neotevfieném obalu.
ChraÀte pfied mrazem.

TùSNIâ páska
10 x 15 mm     návin 8 metrÛ
20 x 15 mm     návin 5 metrÛ
23 x 18 mm     návin 5 metrÛ
20 x 25 mm     návin 5 metrÛ
150 x 1,5 mm  návin 20 metrÛ
150 x 1,5 mm  návin 2 metry
Doba a teplota skladování v
neotevfieném obalu není omezena.


