VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ
Květnového vítězství 85/2, Praha - Háje
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Technický list

ŠTUKFIX
Správkový tmel vnitřní
Použití:
ŠTUKFIX se používá k zatmelení spojů sádrokartonových desek, omítek, panelových prvků, zdiva, betonu a k vyhlazování omítek. Je ve formě bílého
prášku, který se rozdělává smísením s vodou. Po zaschnutí je tmel bílé barvy, nepraská a nesmršťuje se. Je vhodný jako podklad pod všechny druhy
barev a laků. Určen pouze pro použití v interiéru. Lze použít tónovacích barev.
Technické parametry
doba zpracovatelnosti
barva
balení
konečná pevnost
skladovatelnost

asi 60 min.
bílá
1kg, 5kg, 8kg a 20 kg
po 24 hod
24 měsíců (v suchu a dobře uzavřené)

Z upravovaných povrchů musí být odstraněny nečistoty, tapety, staré klihové nátěry. Objemový poměr mísení je ( voda : ŠTUKFIX ) pro tmelení
sádrokartonu a vyhlazování omítek 1 : 1,5 – 2,5,
Pro stěrkování a vyplňování prasklin asi 1 : 1,5-2 a pro modelování 1 :2-2,5. Připravenou směs je nutno dobře promísit. Takto připravený tmel je
možno zpracovávat po dobu cca 1 hodiny.
Při vyrovnávání povrchů tmel naneseme a vyhladíme. Při vyplňování spár a děr tmel silně vtlačíme do děr a vyhladíme. Lze použít i pro upevnění
hmoždinek (zatížit až po úplném vytvrzení - tato doba je rozdílná a řídí se nasákavostí vytmelované podložky 10 – 24 hod.).
Bezpečnost práce:
Štukfix není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na něj požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES (REACH). Je nehořlavý .
Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Po práci si omyjte
ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře.
Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.
Likvidace odpadu:
Doporučení:
Zbytky výrobku likvidujte jako ostatní odpad dle místních předpisů.
Kód odpadu: 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Obal:
Řádně vyprázdněný obal lze recyklovat nebo likvidovat jako ostatní opad.
Kód odpadu: 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly.

VATLACH s.r.o., Květnového vítězství 85/02, 149 00, Praha – Háje,
telefon +420 267 316 986 / 776 740 030
e-mail: vatlach@seznam.cz

