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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_18 Maliarsky tmel Wet on Wet

Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje
odparenímvody, vytvára trvale pevný, plasticko-elastický spoj. Špeciálne vyvinutý pre
okamžitépretieranie
farbou.

Vlastnosti

• Krátko po aplikácii
pretierateľnýfarbami na vodnej a

syntetickej báze;• Nedochádza k vyblednutiu
farby;• Minimálne riziko
popraskania;• Dokonalá adhézia pri
použitípenetračného

náteru;• Bez zápachu,
jednoduchoaplikovateľný;
• Antikorózny - vhodný na
oceľ,pozinkovaný plech a

pod.;

Použitie

- V interiéri; opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve,
betóne;- Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a
stenou;- Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom
a stenou;- Opravy otvorov po vytiahnutí skrutiek či
klincov;- Pre škáry široké do 10 mm platí pomer 1: 1 s minimálnou hĺbkou a 
škáryširšie ako 10 mm platí pomer 1: 2 s minimálnou hĺbkou 10 mm a maximálne 15 mm.
Predaplikáciou druhej vrstvy náteru nechajte materiál dostatočne
vyzrieť.

Technické údaje

Základ Akrylová disperzia

Konzistencia tixotropná pasta

Hustota g/ml 0,71

Tepelná odolnosť °C -20 /+75 (po vytvrdnutí)

Tepelná odolnosť °C -15 (pri preprave)

Aplikačná teplota °C +5 / +40

Rýchlosť nanášania g/min 100 (pri sile 3mm a tlaku 4 Bar)

Doba vytvorenia povrch. vrstvy min. ≈ 2 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
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