Technický list
Datum revize: 9.3.2021

ŠLEHANÝ TMEL
Extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití. Má výbornou přilnavost k podkladu, během
vytvrzování se nesmršťuje.
Technická data:
Báze
Konzistence
Systém vytvrzování
Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*
Zasychání (20°C/65% r. v.)*
Specifická hmotnost
Obsah sušiny

kopolymer
pasta
fyzikální vysychání
cca 30 min.
cca 2 až 24 hod. (dle tloušťky vrstvy)
cca 0,4 – 0,5 g/cm³
63%
* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

Charakteristika:
▪
velmi snadno použitelný
▪
nestéká, nepraská, nesmršťuje se
▪
po vytvrzení přetíratelný
▪
vhodný pro širokou škálu povrchů
▪
ředitelný a čistitelný vodou
▪
vhodný pro nanášení v silné vrstvě
▪
vhodný pro interiér i exteriér
▪
povrch tmelu se snadno vyhlazuje
Příklady použití:
▪
tmelení spár, prasklin a vyrovnávání porézních podkladů
(omítky, zdivo, dřevo, sádrokarton apod.)
▪
vyrovnávání ploch materiálů jako dřevo, sádrokarton,
dřevotříska, cetris apod.
▪
lokální opravy rohů, děr, prasklin a jiných defektů
▪
velmi vhodný pro opravu prasklin v bytech panelových
domů a v sádrokartonových konstrukcích
Provedení:
Barva: bílá
Balení: kelímky 120ml a 400 ml, kartuše 280 ml
Podklady:
Vhodné povrchy: všechny běžné porézní stavební materiály.
Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu, povrch
může být mírně vlhký, ale ne mokrý.
Příprava: velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným
tmelem (2 díly Šlehaný tmel a 1 díl vody) a nechte 2 – 3 hodiny
schnout.
Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:
Aplikace: Na vyrovnávaný povrch naneste přiměřené množství
tmelu špachtlí nebo aplikační pistolí. Povrch tmelu upravte do
požadovaného tvaru do 5-ti minut od nanesení.
Po zaschnutí lze povrch tmelu přebrousit smirkovým papírem.
Aplikační teplota: +5°C až +30°C, nepracujte v případě
předpokladu příchodu deště nebo mrazu v průběhu doby
potřebné k plnému vytvrzení tmelu.
Čištění: Nevytvrzený Šlehaný tmel čistěte vodou, po vytvrzení
lze odstranit pouze mechanicky.
Opravy: stejným materiálem
Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu
na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.
Chraňte před mrazem!
Doporučení:
▪
Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření
▪
Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz
▪
Šlehaný tmel může být přetírán většinou alkydových a
vodou ředitelných barev.
▪
Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a
tmelu.
Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další
pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním
listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře.
S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky.
Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě
doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.
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