TECHNICKÝ LIST
Příprava povrchu
Dulux Multifiller tmel







Hloubka spáry až 10mm
Rychleschnoucí
Skvělá přilnavost
Nesmršťuje se, nepraská
Lze vrtat

Popis produktu
Dulux Tmel je univerzální jemný tmel s krémovou konzistencí pro univerzální použití. Speciální pojidla
zajišťují vynikající přilnavost a trvalou výplň, která se nesmršťuje ani nepraská. Po zaschnutí vytváří
hladký a rovný povrch, který lze přebrousit nebo rovnou natřít jakýmkoliv nátěrem na vodní bázi.
Pro použití v interiéru i exteriéru.

Technické údaje

Zasychání

Výrobek je suchý na dotek po cca 1 - 2 hodinách. Přetíratelný po 24 hodinách.

Barevné odstíny

bílá

Balení

330 g

VOC

_____

Hustota

1,85 g/cm3

Aplikace:

špachtle

Základní složení



Rozpouštědlo: Voda
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TECHNICKÝ LIST
Použití
Interiérové
emulzní barvy
Lze použít v interiéru i exteriéru pro omítku, zdivo, beton, cihly nebo sádrokarton. Pro nerovnosti a praskliny
až do hloubky 10 mm.

Vlastnosti nátěrového filmu
Určení:

Pro vnitřní i venkovní použití na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové
podklady, sádrokartonové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna.

Zasychání

1-2 hod.

*Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní
vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti
může prodloužit dobu schnutí.

Barevné odstíny

bílá

Doba použitelnosti

4 roky od data výroby.

Certifikáty

Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na
obalech.

Návod k použití
Aplikace

Nepřidávejte cizí komponenty, neřeďte.
Prasklinu zbavte všech drolivých částí a prachu. Poté naneste Dulux tmel v maximální
síle vrstvy 1 cm. Povrch upravte špachtlí popřípadě štětcem a nechte zaschnout. Před
konečnou povrchovou úpravou(malování) tmel lehce přebruste. V případě hlubší
praskliny postup opakujte.
Podmínky k aplikaci:
Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 0C.
Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Příprava
podkladu

Prasklinu důkladně očistěte - zbavte všech drolivých částí a prachu.

Čištění
malířského
nářadí

Po skončení prací odstraňte z nástrojů zbytky tmelu, poté je umyjte čistou vodou. Na
odstranění nečistot na zemi / nábytku použijte běžné saponáty.
Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí
k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s
nebezpečnými odpady.
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Další informace
Skladování
a přeprava

Skladování:
Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 0C, v
uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.
Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.

Přeprava:
Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat
krytými dopravními prostředky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.

Bezpečnostní
zásady

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.

Péče o životní
prostředí

Nízký obsah těkavých organických sloučenin (max. 29 g/l).

Doplňkové
informace

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale
neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním
produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu.
Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při
dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování,
způsobu skladování a používání produktu.
V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího
upozornění.

Infolinka

S připomínkami a dotazy se, prosím, obracejte na číslo bezplatné
infolinky 800 100 701 (pondělí – pátek)

Adresa

nebo na adresu:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

Další
informace:

www.dulux.cz

Datum
aktualizace

březen 2018

Distributor ČR a technické poradenství: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, Infolinka: 800 100 701

