
310 ml 600 ml

470 g 900 g

20 20

1,54 g/cm³

- 40 °C  -  + 110 °C

+ 7 °C

-  5 °C 

+ 15 °C -  + 25 °C  
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OMEGA QUILLI 

používá se jako lepicí a tĕsnicí tmel, k lepení a těsnění střešních fólií (např. OMEGA bednicí fólie) a k 
zajištění proti větru a dešti. Speciálně k lepení míst v oblasti překrytí střešních fólií, k zaručení tĕsnosti v 
místech proniknutí hřebíku a sponek v oblasti kontralatí a k napojení na stěny, štíty a komíny atd. Tento tmel 
lze použít i pro rohové lepení dřevolepenek, OSB a DWD desek.
Odolnost proti dešti je prověřena firmou Holzforschung Austria. (číslo zákazky. : 301/2003/2-T/HH).

Obal Kartuší Trubic

Obsah balení

Váha

Obsah kartonů / Stück

Složení
Jednosložkový tmel z polyuretánu, bez obsahu 
rozpouštědel

Barva béžový

Tloušť ka fólie

Tepelná odolnost

Teplota při zpracování

Teplota stavebního dílu a teplota okolí

Doba vytvoření povlaku ca. 7 min. při +20°C/ 50% relativní vlhkosti

Doba vytuhnutí
ca. 24 h (2,5 mm lepicí vrstvě, 20°C a 
50-ti % relativní vlhkosti)

Skladovatelnost                                       V suchu, bez UV záření

Skladnost       mĕsíců , v neotevřeném stavu

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

VÝROBNÍ PARAMETRY

VÝHODY

• Bĕhem procesu tuhnutí vzniká leh-
ká pĕnová struktura, která zajišťuje 
100% vodotěsnost místa

• proniknutí hřebíků a sponek.
• Má penetrační vlastnost (proniká do 

hloubky podkladu a zároveň lepí a 
těsní vícevrstvé fólie- žádné „

• kapilární vlastnosti“)
• Vysoce odolný proti vlivům počasí
• Vysoká přilnavost tmelu k 

nejrůznĕjším stavebním materiálům
• Tixotropní – neodkápavá
• Neobsahuje rozpouštĕdla, které by 

mohly poškodit střešní fólie

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ochranná známka



Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty .OMEGA QUILLI se nanáší bez přerušení na jednu 
stranu střešní fólie (např. OMEGA bednící fólie) nebo na jednu stranu stavebního materiálu a slepované části
se spojí/slepí během doby tvoření povlaků účinkem tlaku. Spojené/slepené části musí být určitou dobu 
tlakově zatíženy. Vlhkost ovlivňuje dobu vytuhnutí tmele, tmel nenechte před vytužením v průvanu! OMEGA
QUILLI převezme při lepení funkci vodotěsného spojení, nikoli funkci silového spojení.

ZPRACOVATELSKÉ SMĚRNICE PRO
OMEGA QUILLI 

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM


