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  TECHNICKÉ ÚDAJE 

Barva: Buk/Jasan, Buk/Tmavá třešeň, Dub, Třešeň/Světlý buk, Borovice/Bříza

Specifická hmotnost: 1,75 +- 0,05 g/cm3

Teplotní stabilita: -20°C až +80°C

Teplota zpracování: +5°C až +40°C

Tvorba povlaku: 10-20 minut

Možnost brousit a lakovat: po 18-24 hodinách

Spotřeba:

velikost škvíry            spotřeba
10x10 mm                 100 ml/bm        kartuše/3m
10x15 mm                 150 ml/bm        kartuše/2m

Úbytek objemu: cca 18%

Maximální přípustná celková deformace: cca 10%

  PříPrAvA PoDKlADu:

Povrch musí být suchý, nosný, bez prachu a mastnoty. U hlubokých mezer nad 10 mm je nutné použít vhodný podkladový 
plnící materiál (např. šňůra z pěnové hmoty).

 DruH mATErIálu
Akrylátová disperze

 vElIKosT bAlENí: 
plastová kartuše 300 ml

  sPECIfICKÉ vlAsTNosTI

• jednosložkový
• plasticko-elastický
• v barvě dřeva
• brousitelný
• lakovatelný
• bráni průniku vody, mikroorganizmů a nečistot do mezer a pod parkety

  PrACovNí PosTuP:

Kartuši seřízněte nad závitem, našroubujte plastovou trysku a seřízněte ji na odpovídající velikost mezery. Kartuši potom vložte 
do pistole a rovnoměrně vstřikujte do mezery. Pokud jde o vodnatý produkt, je třeba brát ohled na úbytek, t.j. mezera se nesmí 
plnit do roviny, ale těsnící hmota musí přečnívat. Těsnící tmel je možné v mokrém stavu (cca do 15 minut) vyhladit špachtlí 
navlhčenou ve vodě. Po uplynutí doby vytvrzení, nejdřív po 24 hodinách, je možné mezeru brousit. Přitom dbejte na to, aby jste 
vynaložili jen velmi malý brusný tlak.

 ProDEJNá JEDNoTKA:
12 kartuší po 300 ml

  PoKyNy NA lIKvIDACI:

Po vytvrdnutí nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí na skladování odpadu.

Kvalita pro profesionály
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  mINImálNí TrvANlIvosT:

12 měsíců od data výroby.

uPozorNěNí:
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí 
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.
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  ČIšTěNí PrACovNíCH NásTroJů:
Pracovní nástroje můžete po použití čistit vodou.

DIsTrIbuTor
Henkel ČR spol. s r.o., 
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel: 220 101 111
www.pattex.cz

  sKlADováNí:
Skladujte při teplotě nad +5°C. Při uskladnění v chladu (při teplotě +5°C a více) a suchu možno Pattex Parket tmel skladovat do 
12 měsíců od data výroby. V čerstvém, nezpracovaném stavu a po dobu vytvrzení je těsnící hmota citlivá na mráz.
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