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Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt –
prevádzka
Logistické
centrumPriemyselná
1900 21 Svätý
Jur

IČO:
35740141
DIČ: 2020211149

Balenie
• Kartuša 310 ml

Farba

• Biela

Technický list

TL 03_13 Akrylový tmel EXPRES

Výrobok

Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel na disperznej báze s dobrou
priľnavosťou k poréznym materiálom, po vyzretí odolný mrazu, na kovy nepôsobí
korozívne.Vytvrdzuje odparením vody. Pretierateľný už od 20 minút po
aplikácií.

Vlastnosti

• Bez obsahu
rozpúšťadiel• Pretierateľný už po 20
minútach• Veľmi ľahký, okamžite
použiteľný,rýchloschnúci
• Po vytvrdení ľahko a
jednoduchobrúsiteľný

• Vysoká priľnavosť na sadrokartón,
omietky,drevo, betón, tehlové murivo,

apod.• Veľmi ľahko sa naná
brúsiteľný,pretierateľný akrylátovými a

latexovýminátermi

Použitie

- Pre interiérové práce - stierkovanie škár v sadrokartónových
konštrukciách- Lokálne opravy trhlín, otvorov a škár v betóne, murive,
omietkach asadrokartóne
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a
betóne- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s
požiadavkou nabrúsiteľnosť

Technické údaje

Základ emulzia

Konzistencia tixotropná pasta

Hustota g/ml 0,57

Sušina, podiel pevných látok % neuvedená

Tepelná odolnosť °C +75 po vytvrdnutí

Tepelná odolnosť °C +5 pri preprave nesmie zmrznúť

Aplikačná teplota °C +5 / +30

Otvorený čas min. ≈ 25

Pretierateľný min. ≈ 20 po aplikácii

Doba vytvrdenia hod ≈ 6 / 2,5mm pri 20°C / 65% rel. vlhk.
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