
ŠTUKOVÝ AKRYLOVÝ TMEL
disperzní tmel
� vhodný pro těsnící a tmelící práce v interiéru a

exteriéru tam, kde je požadavek na
strukturovaný (nehladký) konečný vzhled spáry
� přetíratelný, nepraská
� minimální smrštění menší než 5%

vnitřní a venkovní
štukové omítky

Tmely této skupiny představují širokou škálu typů, od vodou ředitelných
akrylových tmelů, přes plastické – butylové tmely, bitumenové – střešní
tmely, rozpouštědlové tmely (lepící a tekutý těsnící tmel) funkční za mrazu
i ve vlhkém prostředí.

SPECIÁLNÍ TMELY

PARKETOVÝ TMEL PRU�NÝ
polyakrylátový pru�ný tmel
� tmelení parketových spojů a prasklin

dřevěných a laminátových podlah, obložení
� odolává UV záření a vodě
� nesmrští se
� přetíratelný

smrk buk dub mahagon třešeň

plovoucí podlahy, lišty,
parkety, dřevo, laminát

ořech

BUTYLOVÝ TMEL

kanalizace, stoupačky,
spáry plášťů budov, plech

trvale plastický stavební tmel
� tmelení venkovních spár
� těsnění kanalizací
� těsnění klempířských prvků
� výborná přilnavost k většině

stavebních materiálů
� odolává UV záření
� přetíratelný

KAMNÁØSKÝ TMEL
tmel na bázi vodního skla
� určen pro opravy, těsnící a  spojovací práce

u pecí, krbů, roštů, kouřovodů apod.
� odolává teplotě +1200 Co

� přilne na vlhký podklad
� odolává UV záření
� nesmrští se, přetíratelný
� není vhodný pro dilatující spoje

černá 315 25 12 Xn ks 60.00 2.400 C �

TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY

dvouslo�kový epoxid
� rychlé a snadné opravy tvrdých materiálů

- praskliny, průsaky, úlomky, materiálové vady
u boilerů, exp. nádob, radiátorů, palivových
nádrží, chladičů, potrubí, šroubů elektrorozvodů
� vhodný pro styk s pitnou vodou
� brousitelný, přetíratelný
� teplotní odolnost - 40 až 149 C

o vhodný pro spojování
a dotěsňování

Možno brousit

a natírat

černá 315 25 12 Xn ks 60.00 2.400 C �

PRU�NÝ KAROSÁØSKÝ TMEL

karosářské díly, skelety,
podběhy, blatníky, narázníky,

kabiny

vodou øeditelný tmel
� pružná těsnící a tlumící výplň při montáži

plechových částí karosérií, blatníků a podběhů
� dokonale utlumí vibrace
� nezpůsobuje korozi plechů i bez povrchových

úprav
� bez zápachu
� přetíratelný

černá 315 25 12 Xn ks 60.00 2.400 C �

LEPÍCÍ TMEL

zdivo, kovy, plasty, dřevo,
bitumen, měď, sklo

kauèukový tmel s rozpouštìdlem
� vhodný pro lepení většiny porézních i

neporézních materiálů v interiéru a exteriéru
� přilne na mastné plasty i vlhký podklad
� lze nanášet od - 10 C

o

� odolává UV záření
� větší smrštění (15 - 20 )%

komíny, kamna, krby,
udírny, pece

KLEMPÍØSKÝ TMEL

šindele, lepenka, fólie, okapy,
oplechování, stav. materiály

140

jednoslo�kový tmel na bázi
polyuretanu
� určen pro pružné tmelení a lepení okapů, svodů,

parapetů a ostatních klempířských prvků
� tmel má výbornou adhezi také k porézním podkladům

bez použití primeru
� vhodný pro pozinkovaný plech, měď, titan-zinek, hliník,

poplastované plechy a většinu plastů
� střední modul zaručuje vytvoření pružného spoje
� odolává UV záření, vodě, teplotám, ozónu,

rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
� přetíratelný po 24 hodinách

STØEŠNÍ TMEL

bitumenový tmel s rozpouštìdlem
� lepení střešních lepenkových pásů, fólií

a kanadských šindelů
� těsnění okapů, oplechování komínů
� drží i na vlhkém podkladu
� odolává UV záření
� nesmrští se
� výborná adheze k většině střešních materiálů

šindele, lepenka, fólie, okapy,
oplechování, stav. materiály

CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER

CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER

dvousložková polyesterová chemická
malta bez styrenu - pro rychlé kotvení
� nemá rozpěrnou sílu, tuhne i v uzavřených prostorách

a má velkou mechanickou pevnost.
� odolává UV záření,  vodě, teplotám, ozónu,

rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
� dá se opracovávat broušením, řezáním. Je přetíratelná.
� určena pro pevnostní kotvení závitových tyčí, objímek,

armatur a obdobných pevnostních prvků do většiny
plných a dutých stavebních podkladů.

dvousložková vinylesterová chemická
malta bez styrenu - pro vysoké zatížení
� nemá rozpěrnou sílu, tuhne i v uzavřených prostorách

a má velkou mechanickou pevnost.
� odolává UV záření,  vodě, teplotám, ozónu,

rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
� dá se opracovávat broušením, řezáním. Je přetíratelná.
� určena pro pevnostní kotvení závitových tyčí, objímek,

armatur a obdobných pevnostních prvků do většiny
plných a dutých stavebních podkladů.

smrk, buk, dub, ořech,
mahagon, třešeň

315ml 25 24 ks 53,00 2,120 C �

315ml 25 24 ks 55,00 2,200 C �

600ml 15 24 ks 89,50 3,580 C �

bílá, šedá

šedá 315ml 12 12 ks 113,00 4,520 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

černá 315ml 25 24 Xn ks 72,00 2,880 C �

šedá 57g 50 60 Xi ks 118,00 4,720 C �

bílá 315ml 25 24 ks 55,00 2,200 C �

transp., bílá, šedá 315ml 25 24 ks 112,00 4,480 C �

černá 315ml 25 24 ks 84,00 3,360 C �

barva objem bal. ks
skl.
měs

znak neb. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá 315ml 12 24 ks 48,00 1,920 C �

300 ml 15 24 Xi ks 171,00 6,850 C � N

410 ml 12 24 Xi ks 202,00 8,100 C � N

polyester
(aplikace od +5°C)

300 ml 15 24 ks 202,00 8,100 C � N

410 ml 12 24 ks 234,00 9,350 C � N

vinylester
(aplikace od -10°C)
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