OBNOVA SPÁR A ODSTRANĚNÍ STARÉHO TMELU

BUDETE POTŘEBOVAT
TMELY
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V případě potřeby obnovy
poškozené spáry 1 odstraňte maximální možné množství tmelu vyřezáním např.
montážním nožem. Při obnově
koutových spár doporučujeme
použít speciální vyřezávač
tmelu 2 .
Zbytky tmelu potřete vrstvou
Odstraňovače silikonu 3 ,
nechte působit a následně
narušený tmel seškrábněte
přiloženou plastovou stěrkou
4 . V případě silnější vrstvy
starého tmelu postup opakujte.
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Pracujte v souladu s návodem k použití, před aplikací
Odstraňovače silikonu doporučujeme vždy vyzkoušet na
málo viditelném místě jeho
působení na čištěný podklad.
Po odstranění veškerých zbytků starého tmelu očistěte
a odmastěte spáru běžným
způsobem. Pak aplikujte nový
tmel dle doporučeného postupu.

• AKRYLOVÝ TMEL • IZOLAČNÍ TMEL • SANITÁRNÍ TMEL
• KONSTRUKČNÍ TMEL 25D • SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON
• SANITÁRNÍ SILIKON • FIX ALL CLASSIC

TMELÍME SPÁRY
A PRASKLINY
V INTERIÉRU

PRUŽNÉ TMELY
PISTOLE
• PISTOLE RÁMOVÁ COX • PISTOLE PLASTOVÁ C3

ČISTIČE
• SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY • ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

DOPLŇKY
• TMELAŘSKÁ STĚRKA • TMELAŘSKÁ ŠŇŮRA
• MASKOVACÍ PÁSKA

Při obnově spáry stejným
materiálem není nutno odstraňovat pevně držící zbytky
starého tmelu.
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KOUTOVÉ SPÁRY A PRASKLINY
OMÍTKA

ZDIVO

SÁDROKARTON

SPÁRY KOLEM VAN A UMYVADEL
SANITÁRNÍ KERAMIKA

AKRYLOVÝ TMEL • IZOLAČNÍ TMEL • FIX ALL

Prasklinu vždy vyškrábněte tak,
abyste odstranili nesoudržné části
a zároveň rozšířili spáru na potřebný rozměr. Pokud je podklad savý,
napenetrujte tmelený povrch dle
pokynu k použitému tmelu.
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V případě použití SOUDAL
Akrylový tmel penetrujte povrch spáry tmelem naředěným 1:4
s vodou. Po zaschnutí aplikujte do
spáry dostatečné množství tak, aby
byla spára zcela vyplněna 2 . Šířka
povrchu tmelené spáry by měla
být minimálně 5mm.
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Setřete přebytečné množství
tmelu stěrkou s vhodným rádiusem 3 , např. SOUDAL Tmelařská stěrka. Případně ještě povrch
vyhlaďte prstem namočeným ve
vodě. Počítejte s tím, že tmely na
bázi akrylátu v průběhu vysychání ztratí kolem 15% svého objemu a tím se mírně zmenší množství vytvrzeného tmelu ve spáře.
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Na spáry nesavých materiálů
nebo více namáhané spoje doporučujeme použít SOUDAL Izolační
tmel nebo Fix All 4 .

DLAŽBA

SANITÁRNÍ SILIKON

DŘEVO | OBKLAD
KONSTRUKČNÍ TMEL • SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON • FIX ALL

- nesavé obklady a dlažby, glazovaná keramika, smaltované
vany, nerez.

Aby koutová spára nebo prasklina
byla kvalitně ošetřena, je nutno
dobře připravit podklad a dodržet
potřebné parametry pro správné
vytmelení spáry, kde je předpoklad
drobného pohybu 1 .
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OBKLADY

SPÁRY ODLIŠNÝCH MATERIÁLŮ

SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON

- akrylátové vany, PVC, dřevo.
SANITÁRNÍ TMEL

- savé podklady, přetíratelné
spoje.
1
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Vyberte vhodný tmel dle podkladu.
Velmi důležité pro dlouhodobou
životnost spáry je správné vymezení jejích parametrů. V případě
spárování sanitární keramiky
doporučujeme dodržet minimální
šířku naneseného tmelu 5-10mm
a zajištění nepřilnavého dna spáry např. Těsnicí šňůrou.
2

3

Povrch očistěte od prachu a jiných
nečistot a odmastěte, okraje spáry
vymezíte oblepením papírovou
maskovací páskou 1 .
Pomocí aplikační pistole naneste
dostatečné množství tmelu do spáry 2 , aby po následném setření
stěrkou tmel vyplnil celou spáru
až k okrajům vymezeným maskovací páskou.
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Setřete Tmelařskou stěrkou 3
přebytečné množství tmelu, ihned
odstraňte z okrajů spáry maskovací
pásku 4 a uhlaďte povrch prstem
a mýdlovou vodou do finálního
vzhledu. Pracujte s ohledem na
rychlost tvorby slupky na povrchu
tmelu. V případě rozsáhlejšího
spárování tmelte postupně.
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Spáry rozdílných stavebních materiálů doporučujeme vždy řešit
jako dilatační spáru. Podmínkami
pro správnou funkčnost takové
spáry je její dostatečná šíře tak, aby
vzájemné pohyby spojovaných
materiálů nebyly větší než 25% šíře
spáry.
Hloubku spáry vymezte na 1/2
její šířky. Nesoudržné a savé
podklady ošetřete primerem dle
doporučení k danému tmelu.
Dno spáry vymezte nepřilnavým
materiálem např. Těsnicí tmelařskou šňůrou. V případě koutové spáry postupujte stejným
způsobem. Materiály by neměly
k sobě těsně doléhat, aby byly
splněny podmínky pro vytvoření
dilatace. Prostor mezi materiály
vyplňte Těsnicí šňůrou 1 . Povrch očistěte od prachu a jiných
nečistot.
Okraje spáry vždy vymezte oblepením papírovou maskovací
páskou. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry a naneste tmel
tak, aby vyplnil celou spáru 2 až
k okrajům vymezeným maskovací
páskou. Přebytečný tmel setřete
Tmelařskou stěrkou 3 , neprodleně odstraňte maskovací pásku
a uhlaďte povrch prstem a mýdlovou vodou do finálního vzhledu 4 .

