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640 Maliarsky štruktúrovací  

akrylátový tmel
  

Pružný a plastický, dá sa pretierať, s minerálnymi zrnami vnútri a vonku 
 

 
 
 

Materiál   
 

Používanie    Vhodný na uzatváranie fasád, trhlín v omietke alebo murive a štrbím 
s nízkym zaťažením rozpínaním a stláčaním, tmelenie nerovností 
alebo vyrovnávanie priechodov alebo prípojok s charakterom 
štrbiny. Dá sa používať v interiéri aj exteriéri. 

Vlastnosti   Tesniaca, tmeliaca alebo vyrovnávacia hmota pripravená na použitie, 
jednozložková, po vytvrdnutí pružná a plastická, na základe akrylovej 
disperzie s minerálnymi zrnami, ktoré si zachová po vyschnutí 
štruktúrovaný povrch podobný omietke. Výrobok neobsahuje 
rozpúšťadlá, je odolný proti UV žiareniu a žltnutiu. Veľmi dobre drží 
na podkladoch, ako je napríklad murivo alebo tehly, omietka s 
obsahom minerálov alebo plastov, betón, sadrokartón. 

 
Výrobok sa dá pretierať disperznými farbami, farbami s obsahom 
umelej živice a bežnými farbami na fasády. 

Farebný odtieň     Biela 

Technické údaje: 
    Materiál Disperzný akrylát, vysušenie na vzduchu 

    Hustota cca 1,8 g/cm³ 

  Doba vytvorenia povlaku Cca 10 – 20 minút (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu) 

   Vytvrdzovanie Cca 2 mm za 24 hodín 

 Povolená šírka štrbiny 5 – 35 mm 

 Teplota podkladu Min. 5 °C 

  Teplota používania Do max. 80 °C 

Výdatnosť každej nádoby Cca 12 metrov pri štrbine so šírkou 0,5 cm a hĺbkou 0,5 cm 

  Minimálna trvanlivosť 18 mesiacov v neotvorenej originálnej nádobe 

Skladovanie Suché, chladné miesto chránené pred mrazom. 

Veľkosť obalu  300 ml 
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Zapracovanie   
 

Podklad Obrábané plochy musia byť nosné, bez oleja, tuku a prachu. 
Odporúčame, aby podklady so sacou schopnosťou vody vopred 
zľahka navlhčili, alebo - ak sa vyžaduje mimoriadne dobré držanie - 
vopred natreli pomocou náteru, zloženého z jedného dielu tesniacej 
látky, zmiešaného s cca 4 dielmi vody. Slabé nátery negatívne 
ovplyvňujú držanie a musia sa odstrániť. Kovové a plastové povrchy 
sa musia vyčistiť alebo odmastiť pomocou vhodných čističov (napr. 
špiritus). 

 
Na látkach, ktoré nie sú adhézne, ako PE, PP, PTFE sa nedá 
dosiahnuť držanie schopné zaťaženia. Zásadne sa odporúča, 
odskúšať používanie na bližšie neznámych materiáloch, či sa dá 
dosiahnuť dostatočné držanie tesniacej látky. 

 
Nepoužívať na podkladoch s obsahom dechtu a asfaltu, prírodného 
kameňa a tiež na železe alebo oceli s antikoróznou ochranou. 

Zapracovanie Vyčistiť a pripraviť podklad, prelepiť v prípade potreby okraje štrbiny 
páskou. V prípade potreby zmenšite hĺbku štrbiny vložením kruhovej 
šnúry PE. Trhliny v omietke rozšírte vo forme klinu na šírku cca 5 mm. 
Odrežte striekaciu dýzu podľa šírky trhliny alebo štrbiny a aplikujte 
tesniacu hmotu rovnomerne pomocou striekacej pištole. V priebehu 
10 – 15 natrite tesniacu látku s hladiacim prostriedkom - zloženým z 
vody + cca 3 % oplachovacieho prostriedku – a vyhlaďte pomocou 
vhodného nástroja. Potom odstráňte lepiacu pásku a zvyšky 
hladiaceho prostriedku. 

 
Pri zapracovaní v exteriéri sa ubezpečte, aby nebol materiál 
pokropený dažďom, kým sa sušením povrchu nevytvorí dostatočne 
pevný povlak. 

 
Pri škárovaní trhlín po vysušení zopakujte neskôr ešte raz nanášanie 
materiálu, aby ste kompenzovali stratu objemu podmienenú fyzikálne 
sušením. 

Doba sušenia Pri +20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu. 
Doba vytvorenia povlaku cca 10 min.  
Doba tvrdnutia 2 mm za cca 24 hod. 

Teplota zapracovania Minimálne +5° C až +35°C pre podklad a vzduch, pri zapracovaní a 
počas sušenia. 
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Upozornenia   

 

Mimoriadne pokyny Je možné pretierať vytvrdený produkt bežnými farbami na fasády. 
Kvôli rozmanitosti náterových systémov, existujúcich na trhu, vám 
však odporúčame, aby ste vopred skontrolovali znášanlivosť medzi 
náterom a tesniacou látkou. Platí to hlavne pre fasádové farby s 
pigmentami na organickej báze. Pri pohyblivých štrbinách musíte 
rešpektovať, že fasádové náterové systémy dokážu spravidla prekryť 
iba veľmi nepatrné rozťahovanie, takže môže dôjsť neskôr k trhlinám 
v nátere podmieneným pohybom. 

 
V čerstvom, nezapracovanom stave a počas fázy sušenia je 
Hornbach Maliarsky štruktúrovací akrylátový tmel MODULAN 
necitlivý na mráz. 

 
Produkt nie je vhodný na rozpínacie štrbiny vo výškových stavbách, 
tesnenie pod vodou, škárovanie so stálym alebo dlhodobým 
zaťažením vodou a škárovanie podláh, po ktorých sa chodí. 

Čistenie nástrojov Vytvrdený materiál sa nesmie odstrániť vodou. Vytvrdený produkt sa 
môže odstrániť iba mechanicky. 

Rady k bezpečnosti Skladovať mimo dosah detí. Pri kontakte s očami a pokožkou 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do 
kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. 

Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Menšie 
množstvá sa môžu odstrániť spolu s domovým odpadom, nevyčistené 
obaly sa musia zlikvidovať podľa miestnych predpisov, AVV 
odpadový kľúč č. 080404. 

 

 
Stav 05.2015 

 
 

 
Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v 
laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však 
spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo prísľub záruky. 
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