
POPIS

• Akrylátový pastovitý tmel k drobným opravám zdiva, sádrokartonu 
a dřeva v interiéru i exteriéru

Produkty pro opravy 
a úpravy povrchů

KATEGORIE

Tmel je určen k vyspravení trhlin ve zdivu, k opravě odpad-
lých rohů, utěsňování spár mezi deskami sádrokartonu, 
k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin 
dřevotřísek, dřeva, certisových desek apod. Akrylátový tmel 
se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci 
nerezovým hladítkem.

POUŽITÍ

Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch 
a zajistěte klid. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření.

Při styku s kůží: Odstraňte znečištěný oděv, zasaženou po-
kožku opláchněte vodou a mýdlem, případně ošetřit reparač-
ním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření.

Při zasažení očí: Několik minut postižené oko opatrně vy-
plachujte velkým množstvím čisté vody, vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetr-
vává-li podráždění oka, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím 
vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech 
nejistoty či potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.

Likvidace odpadů a obalů

Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Ne-
vylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý 
obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepou-
žitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo 
určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat 
osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Tmelená místa musí být soudržná, zbavena mastnoty a pra-
chu. Staré nátěry a nesoudržné části musí být odstraněny. 

PŘÍPRAVA PODKLADU

Při teplotách +5 až 25 °C a je důležité chránit před mrazem.

SKLADOVÁNÍ

Tmel nanášíme v 1–2 vrstvách od 1 do 3 mm. Tmel proschne 
v závislosti na okolní teplotě a nanesené vrstvě od 30 min do 
2 hod. Po zavadnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou. 
Po vytvrzení tmel přebrousíme brusným papírem č. 80 – 100. 
Tmel je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Při aplikaci v exteri-
éru je nutno tmelená místa ihned opatřit nátěrem (tmel nesmí 
být vystaven dešti a vlhkosti). Všechny pracovní předměty po 
skončení práce ihned omyjte vodou. Při práci dodržujte zá-
kladní hygienická pravidla.

APLIKACE

St. 2 – max. 2 hod
St. 4 – max. 24 hod

DOBA SCHNUTÍ

INFORMACE O PRODUKTU

• Balení:
• Barevné odstíny:
• Vydatnost:
• Ředidlo:

400 g, 800 g, 1,6 kg
Nenormalizovaný bílý
100 g/0,2 m2 – 0,3 m2 při 1 vrstvě
voda

• Vzhled a konzistence: Máslovitá hmota bez cizích mechanic-
kých nečistot, vhodná k nanášení, nesmí 
stékat ze stěrky
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Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, 
zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných 
podmínek v objektu. 

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků. 

Sledujte aktualizace Technického listu na www.progold.info.

Datum poslední revize: 1.8.2017
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