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Datum revize: 14.6.2012 

SANITÁRNÍ TMEL 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00, Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, www.soudal.cz 

 
Speciální tmel na bázi silikonizovaného akrylátu určený pro tmelení spár s nároky na přetírání v prostorách 
s předpokladem výskytu zvýšené vlhkosti. Je odolný vůči plísním, snadno omyvatelný a vodotěsný. 
 
Technická data: 

Báze silikonizovaná akrylová disperze 

Konzistence stabilní pasta 

Systém vytvrzování fyzikální vysychání 

Tvorba slupky (20°C/65% R.V.) cca 30 min.  

Rychlost vytvrzování nestanovuje se 

Smrštění cca 15% 

Specifická hmotnost cca 1,71 g/ml 

Teplotní odolnost -20°C až +80°C 

Maximální deformace ± 15% 

 
Charakteristika: 
 velmi snadno použitelný 
 barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný 
 velmi dobrá přilnavost k většině materiálů 
 po vytvrzení přetíratelný 
 obsahuje protiplísňová aditiva - fungicidy 
 
Příklady použití: 
 tmelení spár v sanitárních místnostech, kuchyních, 

koupelnách, sprchách, toaletách 
 oprava prasklin ve zdech a stropech 
 výše uvedené spoje až do dilatací 15% 
 
Provedení: 
Barva: bílá 
Balení: kartuše 300 ml 
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C.  
 
Podklady: 
Vhodné povrchy: porézní stavební materiály 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu 
Příprava: povrch důkladně vyčistěte, nevyžaduje se speciální 
ošetření povrchu.  
 
Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou) 
Čištění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení pouze 
mechanicky.  
Pracovní teplota: +5°C až +30°C 
Opravy: Sanitární tmel 
 
Doporučené parametry dilatační spáry: 
Minimální šířka: 5 mm 
Maximální šířka: 20 mm 
Minimální hloubka: 5 mm 
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry 
 
Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její 
dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE Těsnicí 
tmelařskou šňůru 
 
Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti 
práce. Další pokyny viz etiketa výrobku. 
 
Poznámky:  
 
 První dva dny po aplikaci tmel chraňte před působením 

vody. 
 Finálních vlastností tmel dosáhne za 3-4 týdny. 
 Velmi savé podklady doporučujeme napenetrovat směsí 

tmelu a vody (1 díl Sanitární tmel / 2 díly vody). 


