
technický list

Název SIGA PRO FINIŠ TMEL
Akrylátový tmel

Vlastnosti Sádrový brousitelný tmel, vhodný pro všestranné využití v interiéru a exteriéru.

Použití Je vhodný na povrchové úpravy bytových a průmyslových staveb. Je možné ho použít 
jako podkladovou vrstvu pod obklady, malby, tapety nebo jako nástroj pro dosažení 
konečné povrchové upravy stěn, sádrokartonových konstrukcí. Vhodné podklady jsou 
beton, pórobeton, jádrové omítky, dřevotřískové desky, sádrokarton a další bežné sta-
vební podklady.

Technické údaje

Vzhled: nestékavá pasta
Měrná hmotnost: 1,75 g/cm3

Sušina: 70-75%

Pevnost v tahu za ohybu: min. 14,5 N

Spotřeba: 1 kg /1-1,5 m3 (možno nanášet od 0-3 mm)

Otevřený čas: 20 min.

Zasychání: 24 hodin

Brousitelný: po 2 - 3 hodinách při 20°C

Aplikační teplota: +5°C až +35°C

Tepelná odolnost: -20°C až +70°C

Odolnost UV záření: ano

Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu,

v originálním dobře uzavřeném balení

Přetíratelný: ano

Barva: bílá

Balení: kbelík 1,6 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg

Pracovní postup Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících 
látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před 
použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, 
odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot. Poškozená místa hlubší 
více než 2-3m musí být před aplikací vyspraveny. SIGA PRO FINIŠ TMEL promícháme 
a ředíme vodou dle potřeby. Po skončení aplikace necháme stěrku vyschnout a pře-
brousíme jemným smirkovým papírem. V případě potřeby celý proces opakujeme.

Upozornění Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. 
Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné ru-
kavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem 
a ošetřete krémem.
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