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Datum revize: 29.6.2018 

STAVBAŘSKÝ TMEL 

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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Butylenový tmel určený k těsnění spár s malým pohybem (max. 7%). Vhodný pro stavební spáry mezi zdivem a 
segmenty panelových domů, těsnění parapetů, tmelení skleníků, kanalizačních a odpadních řadů. Barevně 
stálý, odolný vůči UV záření. 
 
Technická data: 

Báze Polybuten 

Konzistence pasta 

Systém vytvrzování oxidační vysychání 

Tvorba slupky (20°C/65% R.V.) do 24 hod.  

Smrštění (DIN 52451) 0% 

Specifická hmotnost (DIN 53479B) 1,7 g/ml 

Teplotní odolnost -20°C až +80°C 

Obsah sušiny 100% 

 
 
Charakteristika: 
 velmi snadně použitelný 
 na povrchu vytváří elastickou a pevnou slupku 
 přetíratelný po 24 hodinách 
 velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů 
 odolný UV záření a povětrnostním vlivům 
 dobrá chemická odolnost 
 
Příklady použití: 
 stavební spáry s pohybem do 7% 
 spárování zdiva 
 spárování mezi zdivem a rámy oken nebo zárubněmi dveří 
 zasklívání jednoduchých skel do dřevěných, betonových 

nebo kovových rámů (skleníky apod.) 
 tmelení spojů kanalizačních a odpadních řadů 
 těsnění spojů automobilových karoserií a kontejnerů 
 
Provedení: 
Barva: bílá, šedá 
Balení: kartuše 280 ml 
 
Skladovatelnost: 
Nejméně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním 
obalu při teplotách +5°C až +25°C. 
 
Podklady:  
Vhodné povrchy: všechny savé i nesavé podklady jako dřevo, 
beton, kámen a ostatní běžné stavební materiály. Není vhodný 
na PE, PP, teflon a bitumen (asfalt). 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu 
Příprava: není nutná 
 
Doporučujeme vždy provést předběžný test kompatibility. 
 
Velikost spáry: 
Minimální šířka: 5 mm 
Maximální šířka: 20 mm 
Minimální hloubka: 5 mm 
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry 
 
Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její 
dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. Těsnicí tmelařskou 
šňůru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo 
pneumatické vytlačovací pistole. Povrch upravte Tmelařskou 
stěrkou nebo špachtlí. 
Pracovní teplota: +5°C až +30°C 
Čištění: Nevytvrzený Stavbařský tmel čistěte bezprostředně po 
aplikaci White Spiritem (lakový benzín). Vytvrzený tmel pouze 
mechanicky. 
Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou 
Opravy: Stavbařský tmel 
 
Poznámka: 
 Nepoužívejte v místech kde je možné trvalé vystavení 

působení vody. 
 Může být přetírán většinou typů dostupných barev. 
 Použité nátěry by měly být dostatečně pružné pro aplikaci 

na plastický tmel. 
 Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a 

tmelu. 
 Nepoužívejte pro zasklívání izolačních dvojskel nebo 

bezpečnostních skel. 
 Nepoužívejte pro spárování přírodních kamenů jako 

mramor, žula apod. Pro tyto případy použijte Silirub MA 
 
Bezpečnost: 
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním 
listu. 
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