
 
 
 

Technický list 08.01 Tmelařský spárovací komplet 

 

Výrobek  Komplet umožňující nezbytné pomůcky s jejichž pomocí dosáhneme 
profesionálních výsledků při tmelení a spárování. Komplet obsahuje 
odlamovací nůž, maskovací krepovou pásku a tmelařskou stěrku. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná 
þ Umožňuje rychle a účelně ochránit okolí spáry proti znečištění; 
þ Umožňuje rychle seříznout špičku kartuše na požadovanou šířku spáry; 
þ Umožňuje stáhnout přebytečný tmel a dosáhnout požadovaného profilu; 
 

Použití  - maskovací páska ochraňuje okolní materiál proti znečištění při tmelení; 
- odlamovací nůž umožňuje rychlé a přesné seříznutí špičky a odříznutí víčka  
  kartuše; 
- tmelařská stěrka umožňuje stažení přebytečné vrstvy naaplikované tmelové  
  vrstvy; 
- zabezpečuje dosažení požadovaného profilu tmelové vrstvy s účelem  
  zvýšené s schopnosti pohlcovat dilatace;  
 

Balení  Stěrka (ks) maskovací páska odlamovací nůž ks / karón 
  1 ks 1 ks 1 ks 20 ks 
     

Podmínky skladování  V originálních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorách, 
chráněny před prachem, žárem, vlhkostí, UV zářením , chemickými výpary, při 
teplotách od +5°C do + 30°C. 
 

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

Pokyny  Maskovací pásku přiložte na podklad a odvíjejte,přičemž prsty druhé ruky 
korigujeme přesnost a umístění maskovací pásky.  
Odřízněte ústí kartuše cca 2 mm od konce a našroubujte špičku, seříznutou 
dle šířky spáry a aplikujte tmel do předem připravené spáry. Před použitím 
stěrky navlhčete podklad rozprašovačem s roztokem mýdlové vody. 
Dle typu spáry a požadovaného profilu tmelové vrstvy zvolte požadovaný 
konec nebo stranu stěrky a přebytečný tmel stáhněte a vyprofilujte tmelovou 
vrstvu. Stěrku vždy držte pod úhlem, aby přebytečný tmel zůstával na stěrce a 
neznečišťoval okolní plochy. Stěrku udržujte po celou dobu práce navlhčenou 
a čistou. 
 

Upozornění  Páska není určena pro aplikace na dřevěná eurookna, do 48 hod nutno pásku 
z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává 
UV záření. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 08.01». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 01.04.2006 Vyhotoveno dne: 05.11.2002 

    
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. 

 


