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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  
Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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ŠTUKOVÝ  TMEL 
 

Vysoce kvalitní, plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze, připravený k přímému  
použití s obsahem granulovaného plniva, určený k opravám spár na hrubých zrnitých omítkách. 

 
Charakteristika: 

� velmi snadno použitelný 
� hrubozrnná struktura 
� barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti 
� velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům 
� po vytvrzení přetíratelný 

 
Příklady použití: 

� tmelení spojů a prasklin na fasádách  
� opravy prasklin zrnitých povrchů 
� retušovací opravy zrnitých povrchů 
� dokončovací hrubozrnné spárování kolem instalovaných prvků  
� výše uvedené spoje až do dilatací +/-10% 

 
Balení a barevné provedení: 

� kartuše 310 ml  
� bílá 

 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby  
a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
Technická data: 

Báze:   akrylová disperze 
Konzistence:   stabilní pasta 
Systém vytvrzování:   fyzikální vysychání 
Tvorba slupky:    povrch je suchý po cca 20 min. 
Smršt ění:     cca 15 % 
Specifická hmotnost:    cca 1,71 g/ml  
Teplotní odolnost:    -20°C až +80°C 
Maximální deformace:    +/- 10% 

 
Povrchy:  
                               Podklady:  všechny porézní stavební materiály 
                               Stav povrchu:  čistý, suchý, bez mastnot a prachu 
                               Příprava:  povrch důkladně vyčistěte, odstraňte nedržící částice a povrch spáry  
                                                lehce navlhčete   
 
 
Velikost spáry:      
                              Minimální ší řka:          5 mm 
                              Maximální ší řka:         20 mm 
                              Minimální hloubka:     5 mm 
                              Doporu čení:                hloubka spáry = šířka spáry        
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Pracovní postup: 

Podklad se  zbaví nečistot, mastnot, zvětralých a uvolněných částí  
Čišt ění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný      
              libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky. 
Pracovní teplota:  Pracujte při teplotách +1°C až +30°C.  
Aplikace:  K aplikaci se používá aplikační pistole (pneumatická nebo ruční). 
                 Neaplikujte hrozí-li déšť nebo mráz před vytvrzením naneseného tmelu. 
                 Nanesený tmel upravíme vlhkou houbou pro zachování zrnitého vzhledu.   
                 Rovněž můžeme zapracovat stěrkou namočenou v mýdlové vodě. 
Opravy:    Na opravy používejte stejný tmel nebo Fix All Crystal.  

 
 
 
Bezpečnost a hygiena práce: 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné 
hygienické podmínky. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej 
nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. 
V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 
Poznámka: 

Nepoužívejte tam, kde hrozí trvalé ponoření. 
 
Neaplikujte pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz. 
 
Je přetíratelný většinou dostupných barev. Barevný nátěr by měl být  
dostatečně elastický, protože bude aplikován na plasto-elastický tmel. 
 
Před nátěrem doporučujeme vyzkoušet slučitelnost barvy a tmelu. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


