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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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VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELŮ   
 
 Vyhlazovač povrchu tmelů je pomocný přípravek k vyhlazení povrchu nevytvrzených těsnicích hmot – tmelů. 
Je univerzálně použitelný na všechny druhy těsnicích hmot: silikony, akryláty, polyuretany, MS polymery, 
butyleny apod. Přerušuje vazbu mezi nevytvrzenou těsnicí hmotou a  vyhlazovacím nářadím a zlepšuje 
rovnoměrnost síťování povrchové vrstvy a vzhled těsnicí hmoty. Díky tomu dochází k rychlejšímu zatuhnutí 
těsnicí hmoty a docílí se pružnější, hladší a nešpinivý povrch. 
 
Oblasti použití: 
 Vyhlazovač povrchu tmelů je určen pro vyhlazení nevytvrzených těsnicích hmot. Brání přilepení nevytvrzené 
těsnicí hmoty na vyhlazovací nářadí (silikonová stěrka), gumové rukavice a pokožku a umožňuje vytvarovat a 
vyhladit těsnicí hmoty bez vzniku boulí a návalků. Vyhlazovač povrchu tmelů lze použít na silikony, akryláty, 
polyuretany, MS polymery, butyleny apod. 
 
Vlastnosti: 
Aktivní složky:  tenzidy 
Vzhled:   nažloutlá kapalina 
Měrná hmotnost: 1,0 kg/l 
                   
Návod k použití  

Vyhlazovač povrchu tmelů se obvykle používá neředěný. V případě potřeby jej lze zředit až 3 díly vody. Na 
akrylátové hmoty až 9 díly vody. 

Nanášení: 
Při práci je třeba udržovat vyhlazovací nářadí či rukavice (prsty) neustále dostatečně vlhké. Povrch těsnicí 
hmoty se jemně postříká Vyhlazovačem povrchu tmelů nebo nářadí či rukavice (prsty) se navlhčí přímo v 
roztoku.  

 Vyplněná spára (tmelová vrstva) se za použití mírného tlaku vyhladí. Přebytečná těsnicí hmota se odstraní.  
Čišt ění ná řadí:  
 Zbytky Vyhlazovače povrchu tmelů lze očistit vodou. 
 Další dekorace: 
 Vyhlazovač povrchu tmelů nezhoršuje po zaschnutí přídržnost následných povrchových úprav k těsnicí 
hmotě. 
 
Balení: 
 Plastové obaly  1 l,  5 l  
  
Skladovatelnost: 

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu, v chladných a suchých prostorách při 
teplotách +5°C až +30°C. Datum výroby je uvedeno na  obalu. Chránit před vysokými teplotami a 
přímým slunečním zářením i během přepravy! 

 
 
Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc. 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické 
podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a 
v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při 
zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej 
nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.  


