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platnosti predchádzajúce vydania. 
 
 

PROFI AKR tmel biely  Kat. č.: 5929  
Aktualizácia 9/2021 

 
 
Produkt: Akrylátový tmel pre exteriér aj interiér.   
 
Použitie: 
 
 
 

Pre utesnenie spojov a škár v murive, betóne, omietkach, tvárniciach, tehlách, 
sadrokartónu a pod. Vhodný pre škáry bez dilatačného namáhania. Použitie v interiéri aj 
exteriéri. 
 

Ďalšie použitie: 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti: 

Možno použiť aj na tmelenie škár u vláknocementových dosiek, surového a eloxovaného 
hliníka, dreva alebo tvrdých umelých hmôt. Vhodný aj na lepenie expandovaného polysty- 
rénu na nasiakavé podklady. Tmel nemožno používať v sanitárnej oblasti, na  mramoru/ 
prírodnom kameni, v podzemných stavbách, na bitúmenových podkladoch, na neimpregno- 
vaných kovových podkladoch a v škárach, ktoré sú v dlhodobom či trvalom kontakte  
s vlhkosťou (napr. betónové plochy v kontakte so zemou).  
Produkt neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanát a silikón. Tmel je pretierateľný. 
 
Vysoká belosť, neobsahuje rozpúšťadlá, pachovo neutrálny, odolný proti starnutiu a UV  
žiareniu, čistiteľný vodou. 

 
Technické 
údaje: 

 
Zloženie: 
 
Farba: 
Hustota:  
Stekanie: 
Reakcia na oheň: 
Predĺženie pri pretrhnutí:                      
Tvrdosť Shore A   
Teplota spracovania:  
Teplotná odolnosť:   
Výdatnosť:                                         
 

 
Jednozložková plastická tesniaca hmota na báze 
akrylátovej disperzie 
biela 
cca 1,63  ± 0,05  g/cm3 (ISO 1183) 
0 mm (ISO 7390) 
E (DIN EN ISO 11925-2) 
280 % (ISO 37 typ 3) 
3 sec: 25, 16 sec: 23 
+5–+40 °C 
-25–+80 °C 
310 ml hmoty vystačí na 12 bm škáry  
o rozmere 5x5 mm 

 
 Poznámka: Rýchlosť reakcie je závislá na teplote a vlhkosti vzduchu, ako aj 

na nasiakavosti podkladu. Uvedené údaje sa vzťahujú na skúšky pri normálnej klíme 
(23 °C/ 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Nižšie teploty alebo vyššia vlhkosť vzduchu 
predlžujú dobu potrebnou na vytvorenie škrupiny a vytvrdnutí. Charakteristika je 
zisťovaná na základe aktuálnej výroby a môže práve tak ako zafarbenie v závislosti 
od  veku produktu ľahko kolísať. Táto charakteristika nepredstavuje záväznú špecifikáciu. 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, pevný, zbavený prachu a mastnoty. Nasiakavé alebo porézne 
podklady, ako napr. betón, sadrokartón, alebo surové drevo musí byť najprv 
impregnované nariedenou tesniacou hmotou (akrylátový tmel s vodou, v pomere 1: 1 až 
1: 5). Pred týmto primárnym náterom odstráňte prípadné zvyšky cementu, povrchových 
náterov a impregnácií. U sanačných prác musí byť kompletne odstránené zvyšky starej 
tesniacej hmoty, farby a nepevných vrstiev. Škára musí byť bezpodmienečne opatrená 
vhodným, správne dimenzovaným vyplňovacím materiálom (napr. guľatá šnúra PE, PE 
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fólia), aby sa zabránilo priľnutiu na troch stranách. Pre zabránenie preniknutí nečistôt a 
pre dodržanie presnej škáry odporúčame okraje škáry prekryť pred škárovaním lepiacou 
páskou. 
 
Dimenzovanie škáry: 
U šírky škáry najmenej 5 mm odporúčame štvorcový prierez. U širších škár (do max. 
25 mm) by mala hĺbka škáry podľa DIN 18540, list 3, tvoriť polovicu jej šírky. U trojbokých 
faziet je potrebné dbať na vytvorenie pravidelnej a rovnomernej priľnavej plochy šírky 
min. 7 mm. 
Hladenie: 
Po nanesení tesniacej hmoty vhodnou ručnou, akumulátorovou alebo tlakovou pištoľou 
môže byť hmota v škáre uhladená pomocou vhodného nástroja (napr. hladidla alebo 
stierky) vodou, alebo neutrálnym nefarbiacim hladiacim prostriedkom na vodnej báze. 
Použitá lepiaca páska môže byť ihneď po uhladeniu odstránená. 
 
Dôležité pokyny: 
Tesniacu hmotu chráňte až do vytvorenia povrchovej škrupiny pred vymývaním, napr. 
pôsobením kondenzovanej vody. Čerstvú hmotu odstránite vlhkou utierkou. Náradie 
ihneď po použití očistite vodou. Vytvrdnutú tesniacu hmotu odstráňte mechanicky. 
Zvyšky hmoty zmäkčite vodou a po určitej dobe zotrite. 
Funkčnosť akrylátového tmelu môže byť zaručená len pri bezchybnom spracovaní 
v závislosti na rozmeroch škáry a ich vzdialenostiach. Vyhnite sa nanášaniu tesniacej 
hmoty pri silnom kolísaní teplôt (príliš skoré namáhanie tesniacej hmoty). 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom podnikovom laboratóriu. 
 
Skladovanie: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote 

+5 až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. 

 
Balenie: Kartuša 310 ml. 

 
Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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