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.

• ŠTUKOVÝ TMEL • IZOLAČNÍ TMEL • KONSTRUKČNÍ TMEL 25D
• STAVEBNÍ SILIKON • UNIVERZÁLNÍ SILIKON
• SANITÁRNÍ SILIKON • FIX ALL CLASSIC

TMELÍME A
UTĚSŇUJEME SPÁRY
V EXTERIÉRU

TMELY A SILIKONY
PISTOLE
• PISTOLE RÁMOVÁ COX • PISTOLE PLASTOVÁ 3C

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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VENKOVNÍ SPÁRY KOLEM OKEN
TMELENÍ KOLEM RÁMŮ OKEN, DVEŘÍ, PARAPETŮ
IZOLAČNÍ TMEL • STAVEBNÍ SILIKON • ŠTUKOVÝ TMEL
STAVBAŘSKÝ TMEL • FIX ALL
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Pro utěsnění venkovních spár
kolem oken a dveří použijte
vhodný pružný nebo pružně
plastický tmel. Spáry kolem plastových nebo dřevěných oken
běžných velikostí utěsníte přetíratelným silikonizovaným tmelem SOUDAL Izolační tmel.
Povrch spáry očistěte od prachu
a nesoudržných částí. Pokud je
potřeba, vymezte hloubku spáry
nepřilnavým materiálem např.
Těsnicí tmelařskou šňůrou, tak,
aby nebyla větší, než je její šířka.
Aplikační špičku odřízněte podle
šířky spáry a pomocí aplikační
pistole naneste přiměřené množství tmelu 1 .

SPÁRY NA TERASÁCH, BALKÓNY
DILATAČNÍ SPOJE, TMELENÍ DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ
SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON • KONSTRUKČNÍ TMEL 25D • FIX ALL
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Pro pochozí přechodový spoj mezi
dlažbou terasy nebo balkónu použijte SOUDAL Konstrukční tmel
25D. Rozměry spáry vymezte
vložením nepřilnavé Tmelařské
těsnicí šňůry 1 na dno spáry tak,
aby její hloubka byla v rozmezí 1/2
až 1⁄1 její šířky.
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Povrch tmelených ploch důkladně
očistěte od prachu, nečistot a nesoudržných částí. Nejlépe vysajte
vysavačem a odmastěte, případně
ošetřete vhodným podkladovým
nátěrem (informujte se u výrobce).
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Velmi namáhané spoje jako jsou
spáry kolem velkých oken nebo
výloh z hliníku, nebo rozměrné
plastové sestavy např. zimní zahrady je vhodný SOUDAL Stavební silikon 4 , který vytváří
velmi odolnou trvale pružnou
hmotu.
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TĚSNĚNÍ SPOJŮ KAROSERIÍ A KONSTRUKCÍ
STAVEBNÍ SILIKON • UNIVERZÁLNÍ SILIKON • KONSTRUKČNÍ TMEL • FIX ALL

K utěsnění venkovních spár, u kterých
je předpoklad velkého namáhání jak dilatačními pohyby, tak působením vody a povětrnostních vlivů,
je třeba vybrat tmel, který bude
splňovat tyto náročné požadavky.

Povrch ihned uhlaďte Tmelařskou stěrkou 2 . K utěsnění
nenáročných spár např. pod parapetem, nebo tmelení ne zcela
soudržných materiálů je vhodné
použít trvale plastický SOUDAL
Stavbařský tmel 3 .
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SKLO, AUTOMOBILY, KARAVANY
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Okraje spáry oblepte papírovou
maskovací páskou, naneste přiměřené množství tmelu 2 , přebytečný
tmel setřete tmelařskou stěrkou 3
a povrch ihned uhlaďte prstem
namočeným v mýdlové vodě 4 .
Pro velmi namáhané spáry také
doporučujeme použít lepicí tmel
SOUDAL Fix All.
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Pro zatmelení netěsných oken nebo
jiných částí automobilů, karavanů
apod. je vhodný trvale pružný a
všestranně použitelný silikonový
tmel. SOUDAL Univerzální silikon je ideální pro spoje nesavých
materiálů a hladkých povrchů 1 .
Po vytvrzení vytvoří trvale pružnou
hmotu, odolnou proti povětrnostním vlivům 2 . K utěsnění materiálů jako polykarbonát, PVC, beton
nebo neošetřené kovy použijte
neutrální SOUDAL Stavební silikon 3 .
SOUDAL Univerzální silikon a
Stavební silikon jsou vhodné pro
veškeré spoje, které nebudou následně přetírány nebo lakovány. Pro
těsnění spojů s nároky na pružnost a následně možnost přelakování je vhodný např. SOUDAL
Konstrukční tmel 25D nebo Fix
All 4 . Tmel je svými vlastnostmi vhodný především pro spoje
odlišných materiálů s předpokladem jejich vzájemného pohybu.
Pro dlouhodobě funkční spoj je velmi
důležitá příprava podkladu. Tmel
aplikujte na suchý a čistý podklad
bez prachu a mastnoty. Nesoudržné
porézní podklady předem penetrujte vhodným přípravkem. Do
připravené spáry naneste přiměřené
množství tmelu a ihned upravte
stěrkou tak, aby došlo k dokonalému
přilnutí tmelu na stěny spáry. Povrch
pak uhlaďte prstem namočeným
v mýdlové vodě.

