Technický list
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SKLENÁŘSKÝ TMEL
Vysoce kvalitní klasický sklenářský kyt. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje, po vytvrzení se nedrolí ani
nepraská. Po vytvrzení přetíratelný běžnými barvami. Vyroben dle tradiční receptury.
Technická data:
Báze
Konzistence
Specifická hmotnost
Obsah netěkavých látek
Systém vytvrzování
Doba schnutí
Přetíratelnost
Aplikační teplota
Tvrdost

plnivo, vysychavé oleje
pasta
2 kg/l
98%
fyzikální vysychání
povrchově zasychá po 2-4 dnech
po 7 dnech
od +5°C až +30°C
nestanovuje se

(*) tyto hodnoty se mohou měnit dle aktuálních podmínek při aplikaci jako je teplota, vlhkost nebo povaha podkladu

Charakteristika:

velmi snadno se aplikuje

dobrá přilnavost na dřevo, kovy a sklo

rychle zasychá

dobře zpracovatelná pasta

úprava konzistence a čištění fermeží

vhodný pro interiér i exteriér

přetíratelný syntetickými a olejovými nátěry

Aplikační podmínky:
Pracujte v rozmezí teplot od +5°C do +30°C. Tmel před
nanášením doporučujeme zpracovat jeho prohnětením.
Před aplikací tmelu z balení v kartuši 600g doporučujeme pro
snazší nanášení obsah předem vytemperovat na cca +30°C
např. ponořením do lázně s teplou vodou (max. +50°C)

Příklady použití:

zasklívání tabulových skel do dřevěných a kovových rámů

tmelení skleněných výplní skleníků

různé utěsňovací a vyplňovací aplikace

Pracovní postup:
Do drážky naneste tenkou vrstvu tmelu (při nanášení z kartuše
dostatečně seřízněte aplikační špičku cca v ½ její délky). Tabuli
skla uložte tak, aby rovnoměrně přilnula po celém obvodě okna
a mechanicky ji zajistěte příponkami. Následně naneste finální
vrstvu tmelu a uhlaďte sklenářským nožem.

Provedení:
Balení: kelímky 500g a 1kg, kartuše 600g, kbelíky 5, 10 a 25kg

Čištění: Nářadí a pomůcky očistěte vodou a mýdlem ihned po
použití.

Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při
teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další
pokyny viz. etiketa výrobku.

Povrchy:
Vhodné podklady: Dřevěné i kovové okenní rámy, sklo. Nemá
přilnavost na PP, PE, Teflon. Přilnavost na netradiční materiály
doporučujeme předem ověřit.
Stav povrchu: Čistý suchý bez prachu a mastnoty. Nesoudržné
části odstraňte. (zvětralé části dřeva, rez z kovových rámů
apod.). Poškozené dřevo reprofilujte, naimpregnujte proti
hnilobě a opatřete základním nátěrem, z kovu odstraňte
nesoudržné části rzi a povrch ošetřete odrezovačem a
antikorozním základním nátěrem.

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet
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