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FINIŠ TMEL 
  

Jednosložkový tmel tixotropní konzistence s vysokou soudržností. Vysychá 

odpařením vody, vytváří pevný a dobře brousitelný spoj.   
 

Charakteristika: 

 pro interiéry 

 bez obsahu rozpouštědel 

 vysoká přilnavost k savým podkladům 

 lehce zpracovatelný, brousitelný, přetíratelný 
 

Příklady použití: 
 tmelení spár a finální celoplošné tmelení sádrokartonových desek 

 velkoplošné vyrovnávání nerovností v omítce a hladkém betonu 

 opravy hrubých stěn z jádrových omítek, stěrek nebo po stržení tapet 

 opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádrokartonu, dřevu a betonu 
 opravy malířských nátěrů 
 

Technická data: 
Báze: polyvinylacetátová emulze s plnidly 

Konzistence: tixotropní pasta 

Měrná hmotnost: 1,8 g / cm3 

Sušina: 70 – 75 % 
Teplotní odolnost: +75 °C     (po vytvrzení) 

Transportní teplota: min. +5 °C (nesmí zmrznout) 

Aplikační teplota: +12 °C ÷ +35 °C 

Otevřený čas: ≈ 20 min. 

Doba vytvrzení: 6 hod./2 mm  (při 18 °C; 65 % rel. vlhk.) 

Soudržnost: 0,19 N/mm2   (dle ČSN EN 13963) 
Pevnost v tahu za ohybu min. 14,5 N    (dle ČSN EN 13963) 

Přetíratelnost: přetíratelný     (po úplném zaschnutí) 

Trvanlivost: 12 měsíců od data výroby 

Skladovatelnost: +5 °C ÷ 25 °C   (v původních obalech) 

Barva: bílá 
 

Podklad: Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje 

a jiných nečistot. Velmi savé podklady (tvárnice) doporučujeme opatřit 

nátěrem S 2802 A penetrace v poměru 1 díl penetračního nátěru plus 

až 5 dílů vody.  

 
Pracovní postup: Směs mírné promíchat a event. upravit konzistenci vodou (0,2-0,8 

l/10 kg tmelu. Nanáší se v tenké vrstvě do 3 mm. Tmelenou spáru 

překrýt asi o 5 cm na každou stranu.  Další vrstvy nanášet až po 

plném vyschnutí předchozí. První vrstva se doporučuje hustší a druhá 

řidší konzistence, pro vyhlazení. Po úplném zaschnutí (12 hodin) lze 
brousit (brusná mřížka nebo brusná houbička). Nespotřebovaný 

rozpracovaný tmel lze uchovávat po několik dnů zalitý vodou 

v uzavřené nádobě a v chladnu.   

 

Čištění:  Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.  

 
Upozornění:  Výrobek je určený pouze pro interiéry. Není vhodný na povrchy  

   zatížené vlhkem a povrchy s plastů nebo živice. 
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FINIŠ TMEL 

 

Bezpečnost: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Odstraňte obsah/obal ve 

sběrně nebezpečného odpadu!  

Není zbožím nebezpečným pro přepravu. 

 
Balení:     

obj. číslo obsah kusů na paletě poznámka 

2700361 1,5 kg 220  

plastový kbelík 2700362 5 kg 75 

2700363 18 kg 26 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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. 


