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DISPERZNÍ AKRYLÁTOVÝ TMEL F 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Charakteristika : Disperzní jednosložkový akrylátový nestékavý tmel s vysokou kontaktní 

 lepivostí, který zůstává po zaschnutí trvale pružný . 
 
Vlastnosti :  Homogenní bílá pastovitá hmota mísitelná s vodou. Disperzní akrylátový tmel F vytváří   

 po zaschnutí pružnou bílou hmotu s lepivým povrchem. Tato hmota je po zaschnutí nerozpustná 
 ve vodě, v organických rozpouštědlech bobtná. 

 
Použití :  Disperzní akrylátový tmel F se používá pro spárování dynamicky namáhaných spojů z 
 porézních silikátových materiálů (beton, plynosilikát, osinkocement ap.),dále k výplním trhlin, 

 tmelení spár v oblasti okenních a dveřních konstrukcí, bytových jader ve stavebnictví. Disperzní 
 akrylátový tmel F je zejména vhodný pro lepení obkládaček, vápenocementových a obdobných 

 obkladových materiálů, pro zvukové a tepelné izolace. 
 
Postup lepení :  Z tmelených ploch musí  být odstraněny mastnoty a nečistoty.Před nanášením tmelu je 

 vhodné otřít plochy vlhkým hadrem nebo molitanovou houbou. Tmel lze nanášet i na vlhký 
 podklad.   Při náročném použití se provede penetrace podkladu roztokem Sokratu 2802 A  

 s vodou v poměru 1:5-10. Spotřeba penetrač. roztoku (dle savosti podkladu) je cca 0,15 kg /m
2

. 

 Při aplikaci je nutné, aby teplota podkladu i prostředí byla v rozmezí + 5 
o
C až  + 30 

o
C. Po 

 nanesení musí být tmelová hmota chráněna cca 2 hodiny před působením vody než dojde    
 k zaschnutí tmelu (např.nárazovým deštěm). Pracovní nářadí po skončení práce ihned omyjte 

 vodou, neboť zaschlý tmel lze odstranit obtížně. 
 

Balení : PET obaly : 1,5 kg; 5 kg; 15 kg. 
 

Skladování : V původních obalech při teplotách  + 5 
o
C až  + 30 

o
C je skladovatelnost v krytých 

 skladech min. 6 měsíců bez změn vlastností. Disperzní akrylátový tmel F je nutno chránit před 

 zmrznutím. Obaly nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření a teplotám nad + 40 
o
C. 

 
Bezpečnost a hygiena práce: Disperzní akrylátový tmel F  je nehořlavý a prakticky  nejedovatý. 
 Tmel F nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku. Při práci s tmelem F používat 

 pracovní oděv a rukavice. Dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít a nekouřit. Po 
 skončení práce si umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, dále pokožku ošetřit vhodným 

 reparačním krémem typu Indulona A/64, A/85 nebo Reparon. 
 
První pomoc:  Při zasažení očí - vymývat proudem čisté vlažné vody alespoň 10 minut a vyhledat           

            lékařskou pomoc, 
   Při náhodném požití - vypláchnout ústa, vypít 1/2 litru čisté vody, 

   Při potřísnění pokožky - odstranit zasažený oděv a pokožku omýt čistou vodou a  
                   mýdlem.  
 V každém případě při zasažení očí nebo po požití předat postiženého okamžitě k lékaři s údaji 

 poskytnuté  první  pomoci.  Ve  vážnějších  případech  poškození  zdraví  lze  konzultovat  s 
 Toxikologickým informačním střediskem (TIS) : Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 

 120 00 Praha 2 Tel . nepřetržitě přímo : 224 91 54 02 
 
Ekologie: Zbytky, úkapy lze po zaschnutí ukládat na skládce stavebního odpadu. Prázdné obaly 

 likvidujeme spálením v odpovídající spalovně.     


