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TMEL NA PARKETY
Tmel na parkety je mimoriadne kvalitný jednozložkový pružne plastický špárovací tmel, vyrábaný vo farbách dreva.
Technické dáta:
Báza
Konzistencia
Systém vytvrdzovania
Tvorba šupky*(20°C/65% r. v.)
Zmrštenie
Špecifická hmotnosť
Teplotná odolnosť
Maximálna deformácia

kopolymérna disperzia
stabilná pasta
fyzikálne vysychanie
cca 20 min.
cca15%
cca 1,60 g/ml
-20°C až +80°C
± 15%

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a objeme naneseného tmelu

Charakteristika:

jednoduchá aplikácia

farebne stály, vodeodolný po vytvrdnutí

mimoriadne dobre priľnavý aj na porézne materiály

pretierateľný parketárskymi lakmi
Príklady použitia:

tmelenie spojov s pohybom do 15%

tmelenie spojov medzi drevenými parketami (mozaiky aj
veľkoplošné)

spojovací tmel medzi prvkami drevených podláh a stenami
Prevedenie:
Farba: biely, breza, buk, dub, smrek/jaseň, teak, čerešňa
Balenie: kartuša 300 ml
Skladovateľnosť:
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom
obale pri teplotách +5°C až +25°C.
Podklady:
Vhodné povrchy: všetky bežne dostupné druhy parkiet,
drevených povrchov a ostatných poréznych stavebných
materiálov.
Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.
Príprava: povrch dôkladne vyčistite, viacej porézne materiály
možno pred zahájením tmelenia napenetrovať zriedeným
Tmelom na parkety (1 diel Tmelu na parkety a 2 diely vody)

Pracovný postup:
Nanášanie: aplikačnou pištoľou (ručnou alebo pneumatickou).
Prebytočný tmel odstráňte ešte pred jeho zaschnutím.
Pracovná teplota: +5°C až +30°C
Čistenie: Vodou bezprostredne po aplikácii.
Opravy: Tmel na parkety
Veľkosť špáry:
Minimálna šírka:5 mm
Maximálna šírka: 20 mm
Minimálna hĺbka: 5 mm
Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry
Bezpečnosť a hygiena: viď bezpečnostný list výrobku a údaje
uvedené na etikete
Upozornenie:
Nepoužívajte na miestach kde je tmel trvalo vystavený vode.
Vzhľadom k šírke ponuky parketových lakov uskutočnite pred
zahájením práce väčšieho rozsahu predbežné skúšky
zlučiteľnosti tmelu a náteru. U farebných typov zabráňte
znečisteniu okolia. Pigmenty obsiahnuté v tmele, zvlášť pri
snahe o umytie vodou a riedidlami, môžu prepenetrovať do
hĺbky dreva a spôsobiť škvrny. Používajte krycie pásky napr.
Páska maskovacia Soudal. V prípade potreby brúsenia
tmeleného povrchu dbajte na zarovnanie tmelu a odstránenie
brúsnych zvyškov a prachu. Pri následnom prelakovaní by
mohli vzniknúť na ploche viditeľné nerovnosti

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.
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