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Dátum revízie: 24.6.2014 

SKLENÁRSKY TMEL 

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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Mimoriadne kvalitný klasický sklenársky git. Veľmi ľahko sa nanáša a vyhladzuje, po vytvrdnutí sa nedrobí 

ani nepraská. Po vytvrdnutí pretierateľný bežnými farbami. Vyrobený podľa tradičnej receptúry. 
 
Technické dáta: 

Báza plnivo, vysychavé oleje 

Konzistencia pasta 

Špecifická hmotnosť 2 kg/l 

Obsah nestekavých látok 98% 

Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie 
Doba schnutia povrchovo zasychá po 2-4 dňoch 

Pretierateľnosť po 7 dňoch 

Aplikačná teplota od +5°C až +30°C 

Tvrdosť nestanovuje sa 

(*) tieto hodnoty sa môžu meniť podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu 
 
 
 
 

 
Charakteristika: 
 veľmi jednoducho sa aplikuje 
 dobrá priľnavosť na drevo, kovy a sklo 
 rýchlo zasychá 
 dobre spracovateľná pasta 
 úprava konzistencie a čistenie fermežou 
 vhodný pre interiér aj exteriér 
 pretierateľný syntetickými a olejovými nátermi 
 
Príklady použitia: 
 zasklievanie tabuľových skiel do drevených a kovových 

rámov 
 tmelenie sklenených výplní skleníkov 
 rôzne utesňovacie a vyplňovacie aplikácie 
 
Prevedenie: 
Balenie: kelímky 0,5 a 1kg, kartuše 600g, vedrá 5, 10 a 25kg 
 
Skladovateľnosť: 
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. 
 
Povrchy: 
Vhodné podklady: Drevené aj kovové okenné rámy, sklo. Nemá 
priľnavosť na PP, PE, Teflón. Priľnavosť na netradičné 
materiály odporúčame vopred preveriť. 
Stav povrchu: Čistý suchý bez prachu a mastnoty. Nesúdržné 
časti odstráňte. (zvetrané časti dreva, hrdzu z kovových rámov 
a pod). Poškodené drevo reprofilujte, naimpregnujte proti 
hnilobe a opatrite základným náterom, z kovu odstráňte 
nesúdržné časti hrdze a povrch ošetrite odstraňovačom hrdze a 
antikoróznym základným náterom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplikačné podmienky: 
Pracujte v rozmedzí teplôt od +5 ° C do +30 ° C. Tmel pred 
nanášaním odporúčame spracovať jeho premiešaním.  
Pred aplikáciou tmelu z balenia v kartuši 600g odporúčame pre 
jednoduchšie nanášanie obsah vopred vytemperovať na cca 
+30 ° C napr. ponorením do kúpeľa s teplou vodou (max. +50 ° 
C) 
Pracovný postup: 
Do drážky naneste tenkú vrstvu tmelu (pri nanášaní z kartuše 
dostatočne zrežte aplikačnú špičku cca v ½ jej dĺžky). Tabuľu 
skla uložte tak, aby rovnomerne priľnula po celom obvode okna 
a mechanicky ju zaistite príponkami. Následne naneste finálnu 
vrstvu tmelu a uhlaďte sklenárskym nožom. 
Čistenie: Náradie a pomôcky očistite vodou a mydlom ihneď po 
použití. 
 
Bezpečnosť: 
Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. 


