
Jednosložkový lehký tmel na bázi disperze.

Složení:

Jednoznačné přednosti:

■ Vysoce pružný

■ Snadno brousitelný

■ Lehký vydatný

■ Extrémně přilnavý

■ Bez obsahu rozpouštědel

Vlastnosti

Pro opravy trhlin v omítce, betonu, zdivu, dřevu, 

sádře a jiných stavebních materiálech, tmelení 

spár sádrokartonových konstrukcí v interiéru.

Způsob použití
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Technické parametry
Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Základ Materiál akrylátová disperze Otevřený čas 25 minut

Tepelná odolnost +75°C (po vytvrzení)
Doba úplného vytvrzení 6 hod. při tl. 2,5 mm

Aplikační teplota +5 / +30 °C

1. Podklad:

Podklad musí být suchý a čistý, bez mastnot, vol-

ných částic a antiadhezivních prostředků, soudrž-

ný, pevný a nezmrzlý. Velmi savé podklady je vhod-

né předem opatřit penetrací Knauf Tiefengrund.

Pokyny

2. Pracovní postup:

Aplikaci je možné provádět při teplotě +5 °C do 

+30 °C. Dle šířky spáry, seřízněte špičku nástavce 

kartuše. Obsah vytlačujte mechanickou nebo pne-

umatickou pistolí. Spáru zcela vyplňte a tmel vy-

hlaďte pomocí špachtle. Broušení a natírání lze 

provést až po úplném vyschnutí tmelu. Aplikace 

musí probíhat v suchých podmínkách.

■ výroba dle norem

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení 

vlády č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů, a je 

podle nich certifikován autorizovanou osobou. Na 

výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

■ výstupní kontrola

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v labo-

ratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován 

certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován 

certifikovaný systém managementu jakosti ČSN 

EN ISO 9001.

■ ekologie

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 

14001.

Zajištění kvality

■ v krabicích na paletách:

Balení: kartuše 310 ml, 12ks/krabice,

  1248 ks na paletě

EAN: 5413503560752

NR: 00216335

Balení a expedice

■ doba použitelnosti: 

 Materiál zpracujte do 12 měsíců od data výro-

by uvedeného na obalu.

■ podmínky skladování: 

■ 12 měsíců v originálním neotevřeném balení při 

teplotách +5 až + 25°C.

Skladování a manipulace

Ve smyslu nařízení 67/548/EHS nebo 99/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů není tento 

výrobek klasifikován jako nebezpečný. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz www.knauf.cz.

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví:
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Balení: kartuše 310 ml Nr: 00216335 EAN: 5413503560752

Poznámky

Balení: 30 kg EAN: 8590408001898 NR: 00083921
Knauf Praha, spol. s r. o.

Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00


