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PROFI PU 40 
Kat. č.: 5900, 5952 

Aktualizace 9/2021 
  
Produkt: Polyuretanový tmel v šedém odstínu. 
  
Použití: Jednosložkový tmel pro tmelení a lepení většiny materiálů jako beton, kamenina, dřevo, 

kov, polyester, sklo, PVC, keramika apod. Pro tmelení dilatačních spár a spár obvodových 
plášťů budov. Vytváří trvale elastický a pevný spoj. 

  
Další informace: Tmel vytvrzuje v běžných atmosférických podmínkách vulkanizací vzdušné vlhkosti a je 

odolný vůči chemikáliím a vyšším teplotám. Dlouhodobě odolává mořské a vápenné 
vodě, slabým kyselinám, louhům a olejům. Tmel je určen pro širokou řadu tmelicích  
a lepicích prací. Je vhodný pro vyplňování běžných, ale i dilatačních spár v rámci běžné 
výstavby. Je velmi vhodný jako pojivo pro pálené a betonové střešní tašky a 
pro vyplňování spár klempířských prvků. Tmel lze použít pro lepení parapetů, prahů, 
schodišťových stupňů, obkladů a dlažeb na stěny apod. Lze jej také použít pro lepení 
spojů ve strojírenství a automobilovém průmyslu, při výrobě karavanů a kontejnerů, 
chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu apod. 

  
Vlastnosti: Snadno použitelný, rychle vytvrzující, odolný klimatickým vlivům a UV záření, vysoce 

přilnavý, po vytvrzení přetíratelný. 
  
Technické údaje: Složení: polyuretanový polymer 
 Barva: šedá 
 Hustota: cca 1,18 g/cm3 (DIN 53 217, část 2) 
 Stékavost: 0 mm (ISO 7390) 
 Vytvoření škraloupu: cca po 70 min. (23 °C/50 % rel. vlhkosti) 
 Doba tvrdnutí/zrání: 3 mm/24 hodin (23 °C/50 % relativní vlhkosti) 
 Tvrdost Shore A cca 40 (ISO 868) 
 Teplota zpracování: +5 °C–+40 °C 
 Teplotní odolnost: 

Vydatnost: 
-30 °C–+80 °C 
310 ml hmoty postačí na 12 bm spáry o rozměru 
5x5 mm 

   
 Poznámka: Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Vysoká teplota vzduchu a 

podkladu, sluneční záření, nízká relativní vlhkost vzduchu a proudění vzduchu zkracují čas 
pro zpracování. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba 
zpracovatelnosti prodlužuje. 
 

Zpracování: Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, rovný, suchý, zbavený prachu a odmaštěný, bez známek 
jakýchkoliv nečistot, které by mohly negativně ovlivnit přilnutí tmelu. K očištění je možné 
použít aceton. Vždy je nutné prověřit kompatibilitu použitého čističe  
s podkladovým materiálem a při použití čističe prověřit, zda nejsou v okolí možné zdroje 
vznícení a důsledně dodržovat příslušné pokyny výrobce či dodavatele pro bezpečnou 
manipulaci. Po odmaštění se nechá podkladový materiál vždy důkladně vyschnout. Bude-
li to nutné, kovové povrchy se upraví brusným papírem nebo kartáčem. Beton se 
doporučuje také ošetřit drátěným kartáčem. Poté se znovu důkladně očistí. Je-li to 
nezbytné, na podkladovou plochu se nanese vhodný základový nátěr. 
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Způsob aplikace: 
Před použitím se našroubuje špička kartuše na závit, šikmo se seřízne podle šířky spáry a 
tmel se nanese vhodnou ruční, akumulátorovou nebo tlakovou pistolí v rovnoměrné 
vrstvě. Podklad může být vlhký, ne však pod vodou. Následně se tmel může ve spáře 
uhladit pomocí vhodného nástroje (např. hladítka nebo stěrky), vodou, nebo neutrálním 
nebarvicím hladicím prostředkem na vodní bázi. Použitou maskovací pásku je nutné 
ihned po uhlazení odstranit. 
Funkčnost tmelu může být zaručena pouze při bezvadném zpracování v závislosti 
na rozměrech spáry a jejich vzdálenostech. Je nutné se vyhnout nanášení tmelu při silném 
kolísání teplot (příliš časné namáhání těsnící hmoty při schnutí). 
 
Čištění: 
Použité a znečištěné nástroje by měly být ihned očištěny pomocí acetonu (ještě 
před úplným vytvrdnutím tmelu). Vytvrzený tmel lze odstranit mechanicky. 

  
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 
  
Skladování: 12 měsíců od data výroby v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až +30 °C. 

Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek nesmí zmrznout.  
  
Balení: Kartuše 310 a 600 ml.  
  
Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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