
           
 

 

 

       

TECHNICKÝ LIST 

PERDIX – 302 ŠTUK 
 

 

 

Charakteristika výrobku 

 

Je jednosložkový plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi s tepelnými a izolačními 

vlastnostmi. Je vhodný pro interiér i exteriér, pro tmelení a opravy prasklin a spár ve 

zdivu s vrstvou štukových omítek, na zdivo v  oblasti dveřních a okenních rámů, všude 

tam, kde je požadavek štukového efektu. Má vynikající přilnavost  k většině porézních 

stavebních materiálů - k polystyrenu, omítkám, cihelnému zdivu, betonu a podobně.  

 

 

Vlastnosti 

 

Velmi dobře se nanáší, má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů, 

neobsahuje rozpouštědla. Po vytvrzení je přetíratelný, mrazuvzdorný a odolný UV záření.  

 

 

 

Technické údaje 

BARVA     bílá 

BALENÍ     kartuše 280 ml 

DOBA ZPRACOVÁNÍ  30-60 min 

DOBA VYTVRZENÍ  2mm / 24 hod 

APLIKAČNÍ TEPLOTA  -5°C až +35°C 

DOBA SKLADOVÁNÍ   20 měsíců 

 

 

Pracovní postup 

 

Povrch musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Savé podklady navlhčete. 

Odřízněte kryt kartuše, našroubujte aplikační špičku a seřízněte ji na požadovanou 

velikost. Nanášejte pomocí aplikační výtlačné pistole. Vyspravený povrch je přetíratelný 

akrylátovými disperzními barvami. POZOR: Při venkovních aplikacích zabezpečte proti 

působení vlhka a vody min. 5 hodin po aplikaci a následně vytvrzený materiál vždy 

přetírejte barvou.   
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Bezpečnost 

 

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje reakční směs 1,2 - benzizothiazol -

3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.  

 

 

První pomoc 

  

PŘI VDECHNUTÍ okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. 

Zajistěte lékařské ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ odložte potřísněný oděv. Postižené místo 

omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvá-li 

podráždění kůže. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, 

rozevřete víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je 

vyjměte. PŘI POŽITÍ nevyvolávejte zvracení! Vypláchněte ústa čistou vodou. V případě 

obtíží vyhledejte lékaře.  

 

 

Skladovatelnost 

 

Doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře 

větraném místě při teplotě +5°C až +28°C je 20 měsíců. 

 

 

Likvidace 

 

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal předejte k odstranění oprávněné osobě 

(specializované firmě). Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Dokonale 

vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


