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PRÍSLUŠENSTVO  •  Tmely a Klince

Tmely a Klince

Výhody:

•  Vysokokvalitné klince zabezpečia trvalú inštaláciu pri 
minimálnych nákladoch

•  Klince IKO nehrdzavejú a nepoškodzujú šindle

Klince

Výhody:

•  IKO tmely Vám umožnia pracovať vo veterných oblastiach, 
na sklonoch väčších než 60° a v chladných poveternostných 
podmienkach

•  IKO tmely sú na 100% kompatibilné s IKO šindľami
•  Úplne vodonepriepustné
•  Vynikajúca priľnavosť k asfaltovým materiálom
•  Vynikajúca priľnavosť k betónu, azbest-cementu, zinku a kovom
•  Jednoduchá inštalácia
•  Odolné voči riedeným kyselinám a zásadám

Tmely

>>> IKO Shingle Stick®
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Poznámka: Právo na zmenu informácii vyhradená. 
Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk

PRÍSLUŠENSTVO  •  

IKO Slovakia s.r.o  •  Člen IKO group
T 034 69 83 111 •  E  slovensko@iko.eu
www.iko.sk

Tmely a Klince

Povrch by mal byť čistý, bez pra-
chu, mastnoty a bez samovoľne 
odpadávajúcich častí. Shingle Stick 
je možné použiť na čiastočne vlhký 
povrch. 
Pri sklonoch striech vačších ako 60°, 
alebo tam kde sú šindle vystavené 
nízkym teplotám, silným vetrom 
alebo sú v tieni, zabezpečiť lepšiu 
priľnavosť kvapkami Shingle Stick 
(priemer 25mm, 1mm hrúbka)

60° - 85°

•  Shingle Stick®
 je elastomerický tmel s obsahom asfaltu a je 

trvácne plastický.

•  Plastal Stick® a Plastal®
 sú oxidované asfaltové tmely.

•  IKO Nails®
 sú galvanizované profesionálne oceľové  

strechárske klince s extra veľkými hlavami.

IKO Nails®

Priemer klinca 2,7 mm

Priemer hlavičky ≥ 9 mm

Dĺžka 25 mm

 Pozinkovanie 300 g/m2

Balenie 10 kg a 23 kg 
(1 kg = ± 560 pc.)

(* Namerané priemerné hodnoty)

Shingle Stick® Plastal Stick® Plastal®

Farba Čierny Čierny Čierny

Hustota pri 20°C ± 1,2 kg/l ± 1,2 kg/l ± 1,2 kg/l

Doba schnutia – RH 50-60% 
-  úplne suché ± 24 h ± 24 h ± 24 h

 Teplota aktivácie ± 24° C ± 24° C ± 24° C

Tepelná odolnosť od –20 do 80 °C od –20 do 80 °C od –20 do 80 °C

Použitie od 0 do 40 °C od 0 do 40 °C od 0 do 40 °C

Balenie 310 ml 310 ml 5 kg

(* Namerané priemerné hodnoty)


