
 
 
 

Technický list 01.02 Sklenářský tmel 

 

Výrobek  Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, pryskyřic a plnidel. 
Vlastnosti  þ Snadno aplikovatelný; 

þ Hladká úprava povrchu; přetíratelný; 
þ Po překrytí barvou -odolný proti povětrnostním vlivům; 
 

Použití  - Tmelení skleněných výplní do dřevěných a ocelových  rámů oken a dveří; 
- Tmelení skleněných výplní zahradních skleníků a pod; 
 

Balení  Salám 500g a 1kg, kelímek 500g a 1kg a kbelík, 5kg, 10kg a 25kg. 
Barva  Béžová 

   
Technické údaje      

Základ  - lněný olej, plniva 
Konzistence  - tixotropní pasta 

Hustota  g/ml 2,1   
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +30  

Doba vytvoření povrch. vrstvy   den ≈ 2 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Doba vytvrzování  měsíc ≈ 2 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 

Povrchová úprava  týden 1-5 (při zanedbání ochrany nátěrem, může dojít 
k praskání a degradaci UV zářením) 

Deformace   % 0  
Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

Minimální šířka spáry  mm 10 x 10   
Maximální šířka spáry  mm 15 x 20   

     
Omezení  Mimo jiné není vhodné pro trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, 

plastové rámy, tmelení akrylových a polykarbonátových desek.  
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, 

ocelové rámy doporučujeme opatřit 2x základním nátěrem. 
Pokyny  Tmel nanášíme rovnoměrně na požadovanou plochu specielním sklenářským 

nožem. 
Doporučení  Nátěrem chraňte před degradací a praskáním z důvodu působení UV záření), 

dále zabraňte ihned po aplikaci neúměrně rychlému vysychání tmelu 
z důvodu přímého slunečního záření nebo vysoké teploty. 

Upozornění  Tmel neslouží pro mechanické zabezpečení výplně v rámu pro tento účel 
použijte sklenářské zasklívací trojúhelníčky (kovové). 

Čištění  Materiál : technický benzín 
Ruce: mýdlo a voda, krém na ruce 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 01.02». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 23.02.2006 Vyhotoveno dne: 31.10. 2001 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


