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Balenie 

• Kartuša 310 ml 

 

Farba 

• Biela  

 

Technický list 

TL 07_37 Brúsiteľný tmel na sadrokartóny 

 
Výrobok 

Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel (pasta) na disperznej báze. Vytvrdzuje 

odparením vody.  

 

Vlastnosti 

• Bez obsahu rozpúšťadiel 

• Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, 
rýchloschnúci  

• Po vytvrdení ľahko a jednoducho 
brúsiteľný  

• Vysoká priľnavosť na sadrokartón, omietky, 
drevo, betón, tehlové murivo, a pod. 

• Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, 
pretierateľný akrylátovými a latexovými 
nátermi 

 

 

Použitie 

- Pre interiérové práce - stierkovanie otvorov po skrutkách v sadrokartónových 

konštrukciách 

- Vyplnenie a vyrovnanie trhlín, otvorov, statických škár v betóne, stene, omietkach a sadre 

- Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a betóne 

- Lokálne opravy vnútorných omietok poréznych tvárnic, poškodených dosiek sadrokartónov 

- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť 

 

Technické údaje 

Základ emulzia 

Konzistencia tixotropná pasta 

Hustota g/ml 0,57  

Sušina, podiel pevných látok % neuvedená  

Tepelná odolnosť °C +75 po vytvrdnutí  

Tepelná odolnosť °C +5 pri preprave nesmie zmrznúť 

Aplikačná teplota °C +5 / +30  

Otvorený čas min.  25  

Doba vytvrdenia hod 
 6 / 
2,5mm 

pri 20°C / 65% rel. vlhk. 



 

 

Skladovateľnosť mesiace 12 
pri teplotách od +5°C do 
+25°C 

 

Podklad 

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. 

 

Ošetrenie (príprava) podkladu 

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S-T70 alebo produktom Hĺbková penetrácia. 
 

Aplikácia 

Tmel po aplikácii z kartuše roztierať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť brúsnou hubkou alebo väčšie 

plochy hladidlom s brúsnou mriežkou. 

 

Upozornenie 

Okrem iného nie je vhodné na stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobo vlhkom, vodou, použitie 

na PE, PP, živičné podklady a teflón. 

Nie je vhodné na aplikáciu do exteriéru. 

 

Čistenie 

Materiál: ihneď vodou 

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky. 

 

Bezpečnosť 

Viď «Karta bezpečnostných údajov 07.37». 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa  02.02.2015 

Vyhotovené dňa     31.08.2004 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich 

skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za 

akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec 

uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 

skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 


