
 
 
 

Technický list 07.40 Spárovací hmota na obklady a dlažbu  
  QUARTZ 

 

Výrobek  Spárovací tmel na bázi mletých vápenců a cementu  vytvrzující odpařením 
vody, určen pro spárování obkladů a dlažeb. 
 

Vlastnosti  þ Lehce zpracovatelný; 
þ Odolný vodě, mrazu a alkalickým látkám; 
þ Vytváří souvislý a hladký povrch, bez křemičitých přísad; 
þ Stálobarevný, odolný UV záření a povětrnostním vlivům; 
 

Použití  - Spárování obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech; 
- Spárování mozaikových obkladů a spár do max. šířky spár 5 mm; 
 

Balení  Pytel 5 kg / 1 paleta / 200 pytlů 
Barva  Bílá, šedá, bahama 

   
Technické údaje      

Základ  - jemně mleté vápence, cement, pojiva 
Sypná hmotnost  kg/dm3 1,20   

Tepelná odolnost  °C –50 / +60 (po vytvrzení) 
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +25  

Teplota podkladu  °C +5 / +25  
Zpracovatelnost  min 120 (po namíchání při 20°C a 65% rel. vlhkosti) 

Pochůznost  hod ≈ 24 (při 20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu) 
Plné zatížení  dny ≈ 28 (při 20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu) 

Spotřeba vody  l 1,8 (Na 5 kg suché směsi) 
Spotřeba  kg/m2 0,5 (při formátu dlaždic 15 x 15 cm) 

Minimální šířka spáry  mm 2  
Maximální šířka spáry  mm 5  

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
     

Omezení  Mimo jiné není vhodné pro spárování za  nízkých teplot pod +5°C a přímého 
slunečního žáru – chránit před rychlým vysušením. 

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Spáry musí být rovnoměrně hluboké a bez zbytků lepidla. 

Pokyny  Spárovací tmel sypeme do připravené nádoby s čistou vodou a ručně nebo 
míchadlem důkladně cca 5 min. promícháme. Používáme míchadlo s nízkým 
počtem otáček ( do 1000 ot/min). Po té necháme cca 10 minut ustát. 
Následuje ještě jedno důkladné promíchání. Přidáním emulze (S-T7) lze 
docílit větší tvárnosti a vyšší odolnosti proti vodě (spárování na sádrokartonu, 
cementotřískových nebo dřevotřískových deskách) – pozor prodlužuje se 
doba vytvrzení. 

Čištění  Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.40». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 31.03.2006 Vyhotoveno dne: 03.10.2002 

    
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. 

 


