
Technický poznámkový list

AKKIT 610 
AKrylový TesnIAcI Tmel

UPoZornenIe: Predložené informácie a naše užívateľsko-technické poradenstvo v ústnej, písomnej podobe a prostredníctvom pokusov realizujeme podľa najlepšieho vedomia, 
považujú sa však iba za nezáväzné pokyny, tiež s ohľadom na prípadné ochranné práva tretích osôb. Poradenstvo vás nezbavuje vlastnej kontroly našich poradenských pokynov 
a výrobkov ohľadom ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Používanie, aplikácia a zapracovanie našich výrobkov a výrobkov, ktoré ste si vyrobili sami na základe nášho 
užívateľsko-technického poradenstva sa nachádza mimo našej možnosti kontroly a je preto iba vo vašej kompetencii. Predaj našich výrobkov sa realizuje podľa našich všeobecných 
obchodných a dodacích podmienok.

 vlastnosti výrobku
Plastický elastický tesniaci tmel na škáry na báze akrylátovej disperzie. Na pohyby škár 
do max. 12,5 % dilatácie (s ohľadom na šírku škáry). Veľmi dobrá priľnavosť na pórovitých 
podkladoch. Po vytvrdnutí sa dá natierať a tapetovať.

 Používanie 
Spojovacie škáry v interiéri a *exteriéri v stavebníctve, hlavne na pórovité materiály.  
Škáry a trhliny v murive a omietke. Škáry medzi murivom, rámami okien a dverí, 
 parapetnými doskami, medzi okrajovými podlahovými lištami a podlahou.

 Údaje o výrobku 
Farba: biela, sivá, hnedá 
Forma dodania:  310 ml kartuše 
Uskladnenie:   V uzavretom obale, pri uskladnení na chladnom (chránenom pred mrazom) 

a suchom mieste, pri teplotách medzi + 5 °C a + 25 °C, možné skladovať 
18 mesiacov.

 Technické údaje
Základ:  akrylátová disperzia 
Konzistencia:  stabilná pasta 
Systém tvrdnutia:  fyzické vyschnutie 
2) Rýchlosť vytvrdnutia:  nie je uvedená 
2) Vytvorenie povlaku: povrch suchý po cca 20 minútach 
Tvrdosť: nie je uvedená 
Zmrštenie:  cca 15 % 
Hustota 1,50 g/ml 
Odolnosť proti teplotám:  – 20 °C až + 80 °C 
Maximálna deformácia:  12,5 % 
Dosah:  cca 12 bm / kartuša pri veľkosti škáry 5 x 5 mm  
Rozmery škáry: minimálna šírka: 5 mm 
 maximálna šírka: 20 mm 
 minimálna hĺbka: 5 mm 
 maximálna hĺbka: 15 mm 
 doporučené: hĺbka škáry = šírka škáry

2)  Tieto hodnoty môžu kolísať vplyvom okolitých faktorov  
ako teplota, vlhkosť a druh substrátu.

 Zapracovanie
Metóda nanášania: manuálna alebo pneumatickou striekacou pištoľou. Špičku nádoby 
odrežte šikmo podľa šírky škáry. V prípade potreby oblepte okraje škáry. Vyplňte štrbinu 
rovnomerne tmelom. Pred vytvorením povlaku (cca 20 minút) vyhlaďte štrbiny pomocou 
vyhladzovača povrchu tmelu a čistou vodou. Potom okamžite odstráňte lepiacu pásku. 
Možnosť opravy: s rovnakými materiálmi. 
Klíma pri zapracovaní: teplota: + 5 °C až + 35 °C, počas fázy tvrdnutia, chráňte škáry 
pred mrazom. 
Podklady: množstvo pórovitých podkladov, ako napr. betón, omietka, kameň, murivo, vláknitý 
cement, impregnované drevo, ako aj kov, eloxovaný hliník, galvanizovaná oceľ a pod. 
Príprava podkladu: Plochy na utesnenie musia byť čisté, bez prachu a tuku. Veľmi pórovité 
povrchy sa musia vopred ošetriť zmesou 1/3 akrylového tesniaceho tmelu a 2/3 vody.  
Po asi 1 hodine ventilácie naneste tmel do škáry. Odporúčame, aby ste na každom povrchu 
najskôr vykonali test priľnavosti. 
Čistiaci prostriedok: voda pri čerstvom tmele.  
Obnovenie škáry: Vyrežte dôkladne vytvrdnutý tesniaci tmel, potom pokračujte ďalej 
s rovnakým materiálom. 

 Dôležité upozornenia 
*Nevhodný na trvalé zaťaženie vodou. Až po vytvorenie pevného povlaku odolného proti 
vode chráňte pred dažďom. Akrylový tesniaci tmel sa nesmie aplikovať na mramor a prírodný 
kameň. Musíte zabrániť kontaktu s materiálom, ktorý vylučuje zmäkčovadlo, ako napr. EPDM, 
APTK, chloroprénový kaučuk (neoprén), butyl, izolačné nátery, živica a látky s obsahom 
peny, pretože môže dôjsť k neznášanlivosti, ako sú zmeny farby alebo strata priľnavosti. 
Po  vytvrdnutí sa dá natierať. Farba musí byť dostatočne elastická, aby sa dala nanášať 
na plastický elastický tmel. Z dôvodu množstva natieracích systémov ponúkaných na trhu 
odporúčame v prvom rade príslušné pokusy na znášanlivosť a priľnavosť.

 Pracovná ochrana
Nemá povinné označenie. Dodržiavajte bežnú pracovnú hygienu. Pri kontakte s pokožkou 
 odstráňte materiál a umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Nesmie sa dostať 
do rúk  deťom. Špecifické informácie o výrobku ohľadom zloženia, manipulácie, čistenia, 
príslušných opatrení a likvidácie výrobku môžete nájsť na liste s bezpečnostnými údajmi 
a v pokynoch uvedených na kartuši.
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Ω veľmi vhodný na utesnenie škár, ktoré sa musia následne natrieť, tapetovať alebo omietať. 
Ω bez vône Ω používanie v interiéri a exteriéri Ω plasticky elastický


