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Oblasť použitia

Špeciálny škárovací tmel určený na vnútornú suchú 
výstavbu. Používa sa na základné tmelenie a finálne 
pretmelenie škár špeciálnych dosiek X-Ray Protection pre 
dosiahnutie RTG ochrany. Do tmeleného spoja je vhodné 
vkladať výstužné pásky podľa požiadaviek stanovených 
v norme EN 13963: 2014.

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Chrániť 
pred mrazom a priamym slnečným žiarením, skladujte pri 
teplote od 5 °C do 30 °C. Dátum spotreby je uvedený na 
obale. Neotvorené balenie môže byť skladované po dobu 
12 mesiacov.

Spracovanie

Aplikuje sa ručne na čisté, suché a pevné povrchy. 
Minimálna teplota spracovania je 5 °C. Odporúča sa, aby 

každá vrstva tmelenia bola aplikovaná až po cca 24 hod., 
tzn. po uschnutí predchádzajúcej vrstvy. Na brúsenie 
suchého povrchu je možné použiť brúsny papier, veľkosť 
100 – 120. Počas brúsenia sa odporúča použiť ochranné 
pomôcky proti prachu (ochrana očí a maska na ústa). 
Postupujte podľa miestnych predpisov a odporúčaní. Do 
tmelu ProMix X-Ray Protection JOINT MIX sa NEPRIDÁVA 
voda ani iné látky. Modifikáciou môže dôjsť k zmene 
vlastností produktu.

Doba schnutia

Na vzduchu schnúci materiál. Doba schnutia závisí od 
podkladu, hrúbky vrstvy tmelu, teploty prostredia, vlhkosti 
a atmosférických podmienok.
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Technické údaje
Spojivo styrén akrylového kopolyméru

Rozpúšťadlo voda

Veľkosť častíc max. 200 μm

Objemová hmotnosť cca 2,0 kg/liter

pH 9

Farba jemne žltá

Trieda reakcie na oheň A2-s1, d0

Čistenie náradie je umývateľné vodou

Balenie 10 l plastové vedro (20 kg)

Rozsah použitia pre vnútorné použitie na špeciálne dosky X-Ray Protection

Spotreba 0,4 l/meter spoja

Tento produkt bol nezávisle testovaný 
a certifikovaný Metrologickým radiačným 
oddelením britského Úradu verejného 
zdravotníctva pre stanovenie ekvivalentnej 
hrúbky olova v súlade s normou 
IEC 61331-1:2014.


