TECHNICKÝ LIST
ONETIME® - Šlehaný tmel

DISTRIBUTOR/VÝROBCE

MOTIP DUPLI s.r.o.
Popuvky 196
664 41 Troubsko
tel. 547 424 700
e-mail: prodej@cz.motipdupli.com

POPIS

Super-lehký, vysoce kvalitní speciální tmel-plnič pro vnitřní i venkovní použití.Čistě a bez
nutnosti brousit vyplňuje vlasové praskliny, díry po hmoždinkách a hřebíčcích před nanášením
interiérových a exteriérových barev. Nesmršťuje se, nepraská, nestéká, nevyžaduje broušení,
přetíratelný, vodostálý, vynikající přilnavost k podkladu, před zaschnutím čistitelný vodou. Pro
většinu aplikací postačuje nanášení v jedné vrstvě.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro opravu vlasových prasklin i větších puklin, děr a jiných poškození ve všech porézních
materiálech, sádrokartonu, dřevě, dřevotřísce, jemných štukových a sádrových omítkách a
betonových panelech před nátěry. Výborně se hodí k opravám poškození rohů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistence
Přetíratelný

DOBA SCHNUTÍ

Zaschlý a přetíratelný
Plně vytvrzen

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a špatně přilnavých zbytků starých barev.

APLIKACE

Pokud je tmel v nádobce zaschlý delším skladováním, přidejte čajovou lžičku vody na každých
200 ml produktu a promíchejte. Pomocí pružné, HLADKÉ špachtle vtlačte ONETIME® do
otvoru nebo pukliny a povrch uhlaďte. Vodou ředitelnými barvami lze přetírat po 2 hodinách.
ONETIME® Po zaschnutí saje barvu, proto je doporučováno aplikovat více vrstev interiérového
nátěru. Syntetickými barvami lze přetírat po 24 hodinách. V exteriéru ONETIME® vždy přetřete
barvou.

NEVHODNÉ POUŽITÍ

Kovové nebo plastové povrchy.
Pro nanášení na velkých plochách v tenké vrstvě jako stěrkový tmel.
Pro mezery mezi sádrokartonovými deskami spojenými spárovací páskou.
Nemá izolační vlastnosti, nelze použít pro lepení ani pro flexibilní spoje a dilatační spáry ani
jako konstrukční tmel.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJU

vodou (před vytvrzením)

BALENÏ

0,25 litru, 0,5 litru, 1 litr, 4 litry

BEZPEČNOST

Bezpečnostní list na vyžádání

SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky od data výroby v neotevřených nádobách na suchém, dobře větraném místě
mimo přímé slunce a při teplotě 25°C. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené. Neskladujte při
teplotách pod 0°C.

Red Devil,Inc.
2400 Vauxhall Rd.
Union,New Jersey 07083-1933
USA

nestékavá, namixovaná hmota s nízkou hmotností
vodou ředitelnými barvami
po 2 hodinách,
syntetickými barvami
po 24 hodinách
Přídržnost CSN 73 2577)
0,633 MPa (požadavek normy min. 0,25 MPa)
Objemové změny ČSN 722346
1,025% (požadavek normy -max. 20 %)
Odolnost vodě
nutno opatřit vrchním nátěrem
Odolnost proti praskání
vynikající
Hustota
0,44 kg/ 1 litr
Sušina (%)
51 ± 0, 5
pH
9 ± 0,25
Barva
jasně bílá
UV stabilita
vynikající
Zápach
slabý po akrylátech a čpavku
Teplota vznícení
vyšší než 94°C
30minut až 2hodiny
7 dnů

Tato nformace je podávána v dobré víře. Výrobce ani dovozce nezodpovídá za jakákoliv rizika nebo nároky,
které mohou vyplývat z používání jeho výrobků mimo jeho dohled. Společnost si vyhrazuje právo upravit
údaje bez předchozího oznámení

