
A Saint-Gobain Company

TECHNICKÝ LIST

V Y D A L Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.; divize 
Rigips; Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz 

D A T U M /  D A T E 07.05.2014

k výrobku: Tmel MAX

Popis výrobku:

Sádrový tmel MAX je speciální spárovací tmel z vysoce kvalitní sádry klasifikovaný 
dle ČSN EN 13963 jako typ 4B.

Barva: světle béžová

Oblast použití:

Sádrový tmel MAX je prášková hmota určená ke spárování i celoplošnému tmelení 
sádrokartonu.
Tmelení spár sádrokartonových desek s  hranou Vario PRO se provádí bez použití 
výztužné pásky.
Sádrokartonové desky s jiným typem hran, konstrukční desky RigiStabil, akustické 
děrované desky Gyptone, sádrové desky se skelnou výztuží (např. Glasroc F Ridurit, 
Glasroc F Riflex) a tepelně izolační desky Rigitherm je nutno tmelit s výztužnou 
páskou. Ta je doporučena i na příčné spáry, které nejsou podloženy profilem nebo 
podkladní vrstvou opláštění.
Tmel vyniká vysokou pevností, minimálním propadáním a velmi snadno se brousí.

K přípravě tmelu je nutno použít čistou nádobu, čisté nářadí a čistou vodu. 
Žádné další přísady se nepoužívají. Prášková směs se nasype do vody tak, aby       
k jejímu namočení byla spotřebována všechna voda a prášek byl v plném objemu 
provlhčen. 
Na 5 kg sypké hmoty se použije cca 2,5 litru čisté vody.

Po nasáknutí cca 3 min. se tmel MAX rozmíchá dohladka ručně nebo elektrickou 
metlou s nízkými otáčkami. Míchání elektrickou metlou zkracuje dobu 
zpracovatelnosti.

Pro dosažení požadované konzistence je možno dodatečně přidat vodu, do již 
zamíchané pasty se však nesmí přisypávat suchý prášek, hrozí tvorba hrudek.
Doba zpracovatelnosti namíchaného tmelu je cca 40 minut. Do materiálu, u kterého 
již začal proces tuhnutí, se nesmí dolévat voda a nesmí být dál zpracováván. 

Materiál není vhodné používat při teplotě pod +5 °C.
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Technická data:

Směsný poměr s vodou 5 kg/ 2,5 l
Zpracovatelnost 40 minut
Spotřeba 0,3 kg/m2/mm

Skladování:

Skladujte na suchém místě a při teplotě nad +5°C. 
Tmel si zachovává své vlastnosti po dobu 12 měsíců. Nespotřebovaný materiál 
uchovávejte v dobře uzavřeném obalu a spotřebujte do 3 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Přípravek není klasifikován dle 67/548/EEC a 1999/45/E jako nebezpečný. Nemá 
žádné nebezpečné vlastnosti. 
Bezpečnostní list podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006(REACH), v platném 
znění není proto požadován. 
Při práci s přípravkem dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

Balení:

5 kg / pytel paleta 216 ks / 1080 kg
25 kg / pytel paleta   40 ks / 1000 kg

Další informace získáte na lince technického servisu Rigips: 
     +420 296 411 800
     +420 724 600 800

   e-mail: ctp@rigips.cz




