TECHNICKÝ LIST
VYDAL

Rigips, s.r.o. ; Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz

DATUM / DATE

14.06.2011

k výrobku: ProMix Mega
Popis výrobku :

Jemný pastový finální a spárovací tmel pro vnitřní použití. Tmel je dodáván
v konzistenci vhodné pro přímé použití.
Tmel ProMix Mega je univerzální pastový tmel pro finální tmelení sádrokartonových
spár i k základnímu tmelení sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky.
Tmel je vhodný i pro celoplošné tmelení, tj. pro celoplošné stěrkování sádrokartonu a
jiných povrchů např. omítek, betonu apod. Tmel schne na vzduchu.
Barva: Bílá
Použití výrobku :
Před použitím rozmíchejte. V případě potřeby může být zředěno čistou vodou do
5% objemu. Nadměrné zředění zvyšuje smršťování (propadání) tmelu a zpomaluje
vysychání.
Jestliže jsou ve vědru tmel a tekutina odděleny, tekutina se neodlévá, ale před
použitím se spolu s tmelem rozmíchá. Tmel se nanáší v tenkých vrstvách.
Při tmelení spár sádrokartonových desek se do první vrstvy tmelu vtlačí výztužná
páska; druhou, popř. třetí vrstvou tmelu se páska překryje a povrch uhladí. Před
aplikací tmelu je třeba nechat podkladní vrstvu tmelu řádně vyschnout.
Před finálním broušením je třeba nanesený tmel ponechat řádně vyschnout. Zaschlý
materiál se snadno brousí. Tmel je vhodný pro ruční i strojní (“Airless“-bez
vzduchu) aplikaci.
Teplota při aplikaci:
Teplota prostředí i podkladu nejméně +5oC.
Spotřeba:
cca 1,7 kg/m2/mm.
Skladování:
Výrobek je třeba chránit před mrazem, je třeba ho skladovat při teplotách +2°C až
+30°C. Po ukon čení práce s tmelem je třeba vědro opět pečlivě uzavřít.
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Spotřebovat do 12 měsíců od data výroby.
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.
Při broušení používejte ochranné brýle a respirátor.
Balení :
0,5 kg / 1 kg / 5 kg / 15 kg / 25 kg
Tmel je dodáván v uzavíratelných plastových vědrech.

Další informace získáte na lince Technického servisu Rigips:
+420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz
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