Technický list
Datum revize: 26.6.2012

TMEL NA PARKETY
Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Určený k tmelení
spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků. Neobsahuje rozpouštědla. Je
vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.
Technická data:
Báze
Konzistence
Systém vytvrzování
Tvorba slupky* (20°C/65% r.v.)
Smrštění
Specifická hmotnost
Teplotní odolnost
Maximální deformace

kopolymerní disperze
stabilní pasta
fyzikální vysychání
cca 20 min.
cca 15%
cca 1,60 g/ml
-20°C až +80°C
± 15%

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a objemu naneseného tmelu

Charakteristika:

jednoduchá aplikace

barevně stálý, vodě odolný po vytvrzení

velmi dobrá přilnavost na porézní materiály

přetíratelný podlahovými laky
Příklady použití:

tmelení spojů s pohybem do 15%

spoje obvodových podlahových lišt

tmelení spojů mezi dřevěnými parketami (mozaiky i
velkoplošné)

spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěnami
Provedení:
Barva: bílý, bříza, smrk/jasan, buk, dub, třešeň, teak
Balení: kartuše 300 ml
Skladovatelnost:
18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při
teplotách +5°C až +25°C.
Podklady:
Vhodné povrchy: všechny běžně dostupné druhy parket,
dřevěných povrchů a ostatních porézních stavebních materiálů.
Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.
Příprava: povrch důkladně vyčistěte, více porézní materiály lze
před zahájením tmelení napenetrovat zředěným Tmelem na
parkety (1 díl Tmelu na parkety a 2 díly vody)

Pracovní postup:
Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou).
Přebytečný tmel odstraňte ještě před jeho zaschnutím.
Pracovní teplota: +5°C až +30°C
Čištění: Vodou bezprostředně po aplikaci.
Opravy: Tmel na parkety
Velikost spáry:
Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry
Bezpečnost a hygiena: viz bezpečnostní list výrobku a údaje
uvedené na etiketě
Upozornění:
Nepoužívejte na místech kde je tmel trvale vystaven vodě.
Vzhledem k šíři nabídky parketových laků proveďte před
zahájením prací většího rozsahu předběžné zkoušky
slučitelnosti tmelu a nátěru. U barevných typů zabraňte
znečištění okolí. Pigmenty obsažené v tmelu, zvláště při snaze
o umytí vodou a ředidly, mohou propenetrovat do hloubky dřeva
a způsobit skvrny. Používejte krycí pásky např. Páska
maskovací Soudal.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

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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