
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Bostik W 241 je univerzálne tesnenie pre najrôznejšie 

oblasti, ako napr. strecha, steny, sanitárne bunky a dokonca 

aj pre tesnenie vonkajších stien pivníc (podľa DIN 18195). 

Nevhodné pre asfalt, PE a PP. 

Bostik W 241 dosahuje premostenie trhlín najmenej 10 mm, 

je odolný proti UV žiareniu a odolný proti striekajúcej a 

dažďovej vode (aj počas tvrdnutia). 

Bostik W 241 v kartuši je ideálnym doplnkom natierateľnej 

varianty v oblasti škár 

Bostik W 241 je produkt bez obsahu rozpúšťadiel a 

bitúmenu na báze technológie SMP (silanom modifikované 

polyméry). 

 

OBLASTI POUŽITIA 

Bostik W 241 je vhodný pre podklady ako napr. betón, 

drevo, kameň, kov, pieskované strešné lepenky, styropor a 

mnoho plastov. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť pevný, nosný a rovný a takisto bez oleja, 

tuku, prachu a ďalších separujúcich vrstiev. 

Podklad môže byť pri užívaní Bostik W 241 mierne vlhký, ale 

nie mokrý s viditeľným filmom.   

    

SPRACOVANIE 

Bostik W 241 sa bez podkladovej vrstvy nanáša štetcom 

alebo velúrovým valčekom s krátkym vlasom v dvoch 

vrstvách. 

Druhý náter je možné vykonať pri 20 ° C po cca 6 hodinách 

(stabilné tvorenie filmu). 

V rohoch, resp. pri zvláštnom zaťažení, je potrebné 

zapracovať armovaciu tkaninu, napr. Bostik W 251. 

Pokiaľ má nasledovať pokládka dlažby, je nutné druhú 

čerstvú vrstvu po celej ploche posypať kremičitým pieskom 

(zrnitosť 0,1-0,5; cca 2 kg / m²), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aby sa docielilo optimálnej priľnavosti. Prebytočné zvyšky 

možno po 24 hodinách zamiesť. 

Obklady a dlažbu je nutné klásť s pomocou flexibilného 

lepidla na obklady a dlažbu. 

Po cca 24 hodinách (pri teplote 20 ° C) je potiahnutá plocha 

plne zaťažiteľná a možno ju popr. ďalej spracovávať. 

Pokyn pre 1 kg: 

Fólia chráni pred vytvrdnutím produktu, pred spracovaním 

je nutné ju preraziť. 

 

Použitie s kartušou: 

Úprava škár sa riadi podľa DIN 18540. Je nutné vylúčiť 

trojuholníkové škáry. 

Okraje škár je nutné príp. zalepiť lepiacou páskou. 

Bostik W 241 sa pod tlakom rovnomerne nastrieka na boky 

škár. Pritom je potrebné dbať na to, aby boli škáry vyplnené 

rovnomerne bez prieniku vzduchu. Povrchy okamžite 

vyhlaďte navlhčenou stierkou, hladidlom, škárovačkou a 

pod. Lepiacu pásku ihneď potom stiahnite. 

Pre hladiaci roztok použite bežné zmáčadlo (nepoužívajte 

koncentráty oplachovacích prostriedkov). 

Prídavok by mal byť čo najnižší, aby sa zabránilo zafarbeniu 

tesniacej látky a susedných stavebných častí. 

     

Upozornenie: 

Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr. 

 

SKLADOVANIE 

Bostik W 241 je nutné skladovať v uzavretom originálnom 

obale, pri správnom skladovaní je trvanlivosť cca 24 

mesiacov, pri teplote skladovania +5 ° C do + 25 ° C. 

Ideálna teplota výrobku predstavuje 15 ° C až 20 ° C, preto 

by mal byť výrobok v prípade nižších teplôt skladovaný cca 

2 hodiny pred spracovaním pri izbovej teplote. 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Pre strechu a steny, vo voľnom čase a ako záľuba  
- Je vhodná aj na vlhké podklady 
- Neobsahuje rozpúšťadlá a bitúmen 

W 241 

 Hybridné univerzálne tesnenie 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky, 
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí) 
 

  

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

Technická podpora SK: 
+421 907 936 525 

 

Upozornenie: 

Pri vyšších teplotách je nutné počítať s vytvorením filmu. 
 
SPÔSOB DODANIA 

290 ml, číslo tovaru 30836047 

1 kg, číslo tovaru 30836638 

 

GISCODE 

- 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza Náter na báze technológie 
SMP (silanom modifikované 
polyméry) 

Farba sivá 

Podmienky spracovania Použiteľný od +5 °C do +35 
°C, v žiadnom prípade nie pri 
mraze 

Plne zaťažiteľné Po cca 24 hodinách (pri 20 °C) 

Spotreba Cca 2,3 kg/m² 

Čistenie náradia Náradie je možné čistiť 
bežným rozpúšťadlom 

 

http://www.bostik.de/

