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ŠTUKOVÝ TMEL 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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Štukový tmel je mimoriadne kvalitný, plasto-elastický jednozložkový tmel na báze akrylátovej disperzie 
s obsahom granulovaného plniva, pripravený na priame použitie. Je určený na opravy špár na hrubých zrnitých 
omietkach. 
 
Technické dáta: 

Báza akrylátová disperzia 
Konzistencia pasta 
Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie 

Tvorba šupky (20°C/65% r. v.)  cca 20 min. 

Zmrštenie cca15% 

Špecifická hmotnos ť cca 1,70 g/ml 

Teplotná odolnos ť -20°C až +80°C 
 
 
 
Charakteristika: 
� veľmi jednoducho použiteľný 
� hrubozrnná štruktúra 
� farebne stály, po vytvrdnutí odolný poveternosti 
� mimoriadne dobrá priľnavosť k poréznym materiálom 
� po vytvrdnutí pretierateľný 
 
Príklady použitia: 
� tmelenie spojov a prasklín na fasádach  
� opravy prasklín zrnitých povrchov 
� retušovacie opravy zrnitých povrchov 
� dokončovacie hrubozrnné špárovanie okolo inštalovaných 

prvkov  
� vyššie uvedené spoje až do dilatácií ±10% 
 
Prevedenie: 
Farba: biela 
Balenie: kartuša 300 ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte pred mrazom! 
 
Podklady: 
Vhodné povrchy: všetky porézne stavebné materiály 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt a prachu 
Príprava: povrch dôkladne vyčistite, odstráňte nedržiace 
častice. 
 
Odporú čame vždy uskuto čniť predbežný test pri ľnavosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pracovný postup:  
Nanášanie: aplikačnou pištoľou (pneumatickou alebo ručnou). 
Neaplikujte, ak hroz dážď alebo mráz pred vytvrdnutím 
naneseného tmelu. Povrch naneseného tmelu upravte vlhkou 
hubkou pre zachovanie zrnitého vzhľadu. Rovnako môžeme 
zapracovať stierkou namočenou v mydlovej vode. 
Pracovná teplota: Pracujte pri teplotách +1°C až +30°C.  
Čistenie: Pred vytvrdnutím možno čistiť vodou. Po vytvrdnutí je 
vodou umývateľný, pretierateľný ľubovoľnými farbami a 
odstrániteľný iba mechanicky. 
Opravy: Štukový tmel  
 
Veľkos ť špáry: 
Minimálna šírka: 5 mm 
Maximálna šírka: 20 mm 
Minimálna hĺbka: 5 mm 
Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry 
 
Bezpečnos ť a hygiena:  viď. bezpečnostný list výrobku a údaje 
uvedené na etikete 
 
Poznámka:  
Nepoužívajte tam, kde hrozí trvalá expozícia vodou. 
Neaplikujte, pokiaľ bezprostredne hrozí dážď alebo mráz. Je 
pretierateľný väčšinou dostupných farieb. Krycí náter musí byť 
dostatočne elastický, pretože bude aplikovaný na plasto-
elastický tmel. Pred náterom odporúčame vyskúšať zlučiteľnosť 
farby a tmelu. 


