
Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální

možností pohybu.Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu,

kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dila-

tačních spár a do exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� skvělá zpracovatelnost

� přetíratelný

� přilne i na vlhké povrchy

�malé smrštění po vytvrzení

Velmi dobře zpracovatelný a po vytvrzení velmi měkký tmel

určený pro utěsnění nejnáročnějších dilatačních spár ve fa-

sádách. Tmel vytváří minimální napětí vůči podkladu

a snadno se přizpůsobí změnám rozměrů spáry a extrém-

ním výkyvům teploty. Určený pro použití v interiéru i exte-

riéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� přilnavost na širokou řadu podkladů,přetíratelný

� odolný UV a povětrnostním podmínkám

� neobsahuje silikon

� bez zápachu a ekologický

Hybridní jednokomponentní těsnicí tmel určený pro

utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Tmel

je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti

běžným silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu

výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životní-

mu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

Aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� přilnavost na širokou řadu podkladů, přetíratelný

� odolný UV a povětrnostním podmínkám - nežloutne

� neobsahuje silikon, bez zápachu při zpracování

� zdravotně nezávadný a ekologický

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší

odolností vůči mechanickému namáhání a oděru.

Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je ± 25 %.

SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění

dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce

v souladu s EN 15 651 část 4.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� ideální do dilatačních spár v podlahách

� vynikající přilnavost na širokou řadu podkladů

� odolný UV a povětrnostním podmínkám

� odolný vůči oděru a poškození

Těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěs-

nosti a vodotěsnosti v místech, které lze obtížně utěsnit

běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem

nebo rozstřikem, a tak je možno snadno utěsnit složité

detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a život-

nímu prostředí. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti:

�mimořádně snadná zpracovatelnost

� nestéká při aplikaci na vertikální plochy

� odolná UV a povětrnostním vlivům

� elastická po vytvrzení, bez rozpouštědel

Plastoelastický disperzní akrylátový tmel, jehož struktura

odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro opravu a zlep-

šení vzhledu strukturálních a třených omítek v interiéru.

Lze užít pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu,

kameni a omítce. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních

spár.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� bez zápachu

� strukturou povrchu odpovídá omítce

� dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů

� přetíratelný, UV odolný

Velmi dobře přetíratelný akrylový tmel pro utěsnění spár

s nízkou možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v póro-

betonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikace

do exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� dovolená přetvořitelnost 15%

� přilne na většinu porézních podkladů

� přetíratelný a omítatelný

� nízké smrštění po vytvrzení

Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovaný

též jako silikon akryl. Tmel je určený pro použití v interiéru

a hlavně v exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� dovolená přetvořitelnost 20%

� přilne i na vlhké povrchy

� skladovatelnost 24 měsíců

� odolný UV, dešti a povětrnostním podmínkám

� přetíratelný a kompatibilní s většinou barev

Akryl Interiér

Těsnicí tmel Soft

Těsnicí tmel

Tmel na pochozí spáry

Tekutá membrána

Strukturální akryl

Malířský akryl

Akryl Exteriér

Polyuretanové pěny a lepidlaPolyuretanové pěny a lepidla

obsah barva
skl.
měs

bal ks
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 10 20 ks 45,00 1,740 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 24 20 ks 31,00 1,200 C

310ml šedá 24 20 ks 32,00 1,240 C

600ml bílá 24 20 ks 52,00 2,020 C

obsah barva
skl.
měs

bal ks
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 24 20 ks 33,00 1,280 C

obsah barva
skl.
měs

bal ks
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá 24 20 ks 48,10 1,860 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

600ml betonově šedá 12 20 ks 147,00 5,700 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml bílá, šedá, antracit 12 12 ks 97,00 3,760 D

600ml bílá, šedá, antracit 12 20 ks 131,00 5,100 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

600ml betonově šedá 12 20 ks 156,00 6,050 D

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

600ml antracit 12 20 ks 170,00 6,600 D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 131


