TECHNICKÝ LIST
Interiérové emulzné farby
Dulux Multifiller Tmel







Hĺbka škáry až 10mm
Rýchloschnúci
Skvelá priľnavosť
Nezmršťuje sa, nepraská
Možno vŕtať

Popis produktu
Dulux Tmel je univerzálny jemný tmel s krémovou konzistenciou pre univerzálne použitie. Špeciálne
spojivá zaisťujú vynikajúcu priľnavosť a trvalú výplň, ktorá sa nezmršťuje ani nepraská. Po zaschnutí
vytvára hladký a rovný povrch, ktorý je možné prebrúsiť alebo rovno natrieť akýmkoľvek náterom na
vodnej báze.
Pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Technické údaje

Zasychanie

Výrobok je suchý na dotyk po cca 1 - 2 hodinách. Pretierateľný po 24 hodinách

Farebné odtiene

biela

Balenie

1 l, 2,5 l, 5 l a 10 l

VOC
Hustota

1,85 g/cm3

Aplikácia:

Štetcom, valčekom, striekaním

Základné zloženie:



Rozpúšťadlo: Voda
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Použitie emulzní barvy
Interiérové
Možno použiť v interiéri aj exteriéri na omietku, murivo, betón, tehly alebo sadrokartón.
Pre nerovnosti a praskliny až do hĺbky 10 mm.

Vlastnosti náterového filmu
Určenie:

Pre vnútorné použitie na omietky (cementové, vápenocementové), sadrové
podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleného vlákna.

Zasychanie

Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4
hod.
•

Platí pre jednu vrstvu o štandardnú hrúbke pri teplote + 20 ° C a relatívnej
vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie
vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.

Farebné odtiene

biela

Doba použiteľnosti

4 roky od dátumu výroby.
Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na
obaloch.

Certifikáty

Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001: 2008.

Návod na použitie
Aplikácia

Nepridávajte cudzie komponenty, nerieďte.
Prasklinu zbavte všetkých drobivých častí a prachu. Potom naneste Dulux tmel v
maximálnej sile vrstvy 1 cm. Povrch upravte špachtľou, prípadne štetcom a nechajte
zaschnúť. Pred konečnou povrchovou úpravou (maľovanie) tmel ľahko prebrúste. V
prípade hlbšej praskliny postup opakujte.
Podmienky na aplikáciu:
Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C.
Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.

Príprava
podkladu

Prasklinu dôkladne očistite - zbavte všetkých drobivých častí a prachu.

Čistenie
maliarskeho
náradia

Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte čistou
vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty.
Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na
odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s
nebezpečnými odpadmi.
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Ďalšie
informácie
Interiérové
emulzní barvy
Skladovanie
a preprava

skladovanie:
Výrobok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch pri teplotách +5 až +30 °C, v
uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
Produkt na vodnej báze. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie.
Identifikačné údaje výrobku a dátum minimálnej spotreby sú uvedené na obaloch.
preprava:
Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR.
Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami.
Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.

Bezpečnostné
zásady

Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku.

Starostlivosť o
životné
prostredie

Nízky obsah prchavých organických zlúčenín.
Produkt obsahuje max. 29 g / l VOC

Doplnkové
informácie

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale
nezodpovedá za škody vzniknuté zlým skladovaním, prepravou alebo používaním
produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova
zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecného sprievodcu inštrukciami
produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založeného na našej
znalosti správania sa, skladovania a použitia produktu.
V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.
Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho
upozornenia

Infolinka

S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej
infolinky 800 100 701 (pondelok - piatok)

Adresa

alebo na adresu:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

Ďalšie
informácie:

www.dulux.sk

Dátum
aktualizácie

marec 2018
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