
Škárovací tmel
Super

Technický list

Jemný sadrový tmel 
Super pre tmelenie 
sadrokartónových konštrukcií 
s výstužnou páskou.

Farba: sivobiela

Klasifikácia podľa STN EN 13963 – 3B 
(Tvrdnúca dvojúčelová škárovacia látka)

Interiér

APLIKÁCIA

Ručne

SPRACOVANIE

cca 60 min.

SPRACOVATEĽNOSŤ

cca 0,3 kg/m2

SPOTREBA

Q1 – Q2

NORMA KVALITY



Škárovací tmel
Super

Oblasť použitia
Tmel je vhodný pre tmelenie škár a spojov 
sadrokartónových konštrukcií v kvalite povrchu Q1 – Q2.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav 
sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom 
predpise Rigips.

Skladovanie
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. 
Nespracúvať pri teplote pod +5 °C. Pôsobením vlhkosti 
na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena 
fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. 
Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené 
vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením 
vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 
12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Označenie Škárovací tmel Super
Miešací pomer cca 1,2 – 1,8 kg/l vody

Spracovateľnosť cca 60 min.

Reakcia na oheň A1

Pevnosť v ťahu za ohybu NPD

Spotreba cca 0,3 kg/m2 (tmelenie škár)

Balenie
2,5 kg vrecia/248 ks na palete
5 kg vrecia/105 ks na palete
25 kg vrecia/40 ks na palete
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Spracovanie
Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 
1,2 – 1,8 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať 
približne 3 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne 
alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi 
neprisypujeme suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. 
Nedolievajte vodu do materiálu pri ktorom už začal proces 
tuhnutia. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu 
parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. 
Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke 
www.rigips.sk.

Podklad 
nesmie byť

mäkký, sypkývlhkýzaprášenýpremrznutý

V
yd

an
ie

 p
la

tn
é 

o
d

 1
. 7

. 2
0

21
.


