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AKRYLOVÝ TMEL 

 

 

Použití 

 pro interiéry i exteriéry, opravy v omítce, 
zdivu, betonu, dřevu 

 tmelení rohových spár sádrokartonových 
konstrukcí 

 tmelení spár mezi okny/dveřmi a zdivem, 
parapetů, parketových a plovoucích 
podlah, prahů, pohledových kazet, žaluzií 
apod. 

    utěsňování a tmelení spojů vzducho-    
   techniky a jiných potrubních vedení 

 ve venkovním prostředí např. tmelení střešních spojů 

 

Výhody 

 velmi lehce se nanáší, je bez zápachu,  
neobsahuje organická rozpouštědla 

 tvoří plasticko-elastický, trvale pevný 
spoj 

 vysoká přilnavost na sádrokarton, zdivo, 
beton, dřevo, eloxovaný hliník, PVC apod. 

 již po 3 hodinách lze přetírat 
akrylátovými a disperzními barvami 

 odolává vlivům počasí včetně UV záření, má vysokou trvanlivost vůči stárnutí 

 

Pracovní postup 
Povrch musí být čistý, pevný, prostý prachu, mastnoty, nenosných nátěrů a starých tmelů. Tmel 
vytlačujte z kartuše ruční nebo pneumatickou pistolí. Savé podklady ošetřete nátěrem S 2802 A 
penetrace nebo tmelem rozředěným vodou v poměru 1:1 až 1:5 podle savosti podkladu. Při aplikaci za 
vyšších teplot zvlhčete podklad (rychle vysychání tmelu může vést k následné tvorbě trhlin). Široké 
spáry vyplňte vhodným materiálem nebo dilatačním provazcem. Tmelený povrch nebo přebytek tmelu 
zarovnejte navlhčenou stěrkou. 
 

Technické údaje  

 Složení   akryl 

 Konzistence  tixotropní pasta 

 Měrná hmotnost 1670 kg/m3 (DIN 53217, část 2) 

 Teplotní odolnost spoje -25 °C až +80 °C 

 Aplikační teplota +5 °C až +40 °C 

 Doba zasychání 15 – 25 minut 

 Tažnost 122 % (ČSN EN ISO 28339) 

 Modul pružnosti při 100 % 0,26 ± 0,02 N/mm2 

 Elastické zotavení 62 % (ČSN EN ISO 7389) 

 Ztráta objemu <25 % (ČSN EN ISO 10563) 

 Další vlastnosti viz „prohlášení o vlastnostech“ 

 
 
 

AKRYLOVÝ TMEL je jednosložkový těsnící a spárovací plasticko-elastický tmel vhodný  
do interiéru i exteriéru. Vytvrzuje odpařením vody. 
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Upozornění 
Nepoužívejte na podklady z mramoru, přírodního kamene, živice a na základní barvou neošetřené 
kovové podklady. Při aplikaci v exteriéru by neměla teplota podkladu překročit 40 °C a po dobu min. 8 
hodin by nemělo pršet. Nátěry nanášejte po až vytvrdnutí tmelu (nejdříve po 3 hodinách), jinak může 
dojít k popraskání nátěru. Místa s očekávanými dilatacemi nepřetírejte. Vzhledem k široké škále 
nátěrových hmot, vyzkoušejte kryvost. 

 
Čištění 
Ruce omyjte vodou s mýdlem. Nevytvrzený materiál na nářadí ihned omýt technickým benzínem. 
 

Skladování 
V původním uzavřeném obalu při teplotách +5 °C až +25 °C 24 měsíců od data výroby vyznačeného na 
obalu. 
 

Bezpečnost 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
Při používání dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. 
 
Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění 
První pomoc: Po náhodném požití vypláchněte ústa, dejte vypít asi 2 dcl vody. Při zasažení očí  

opatrně setřete buničinou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou  

a mýdlem. 

 

Zneškodnění odpadů:  

Právnické a fyzické osoby – Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévejte do             

kanalizace. Nevyčištěný obal odstraňte jako nespotřebovaný produkt. Nepoužitý výrobek  

a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k likvidaci oprávněné osobě 

k odstraňování odpadu.                      

Spotřebitelé – Nepoužitý produkt odložte do nádob pro sběr stavebního odpadu ve sběrných dvorech 

odpadů. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního  

odpadu. 

Katalogové číslo odpadu: 08 04 10 – Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem  

08 04 09. 

 

Balení 
kartuše 
 

 

  
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení  
 
METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                     info@metrum.cz
  

obj. číslo: 2708041 Akrylový tmel bílý 310 ml ČS; 12 ks v kartonu 
 


