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HET, spol. s r. o., 417 65   Ohníč u Teplic, Česká republika,   Varianta: TL_Latexový tmel HOBBY_2011-10-31 
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Název výrobku:     LATEXOVÝ TMEL HOBBY 

Zařazení výrobku:     tmely a malty   
Stručný popis výrobku:     vyrovnávací a spárovací tmel pro úpravu stěn v interiérech 
 

Složení:   směs speciálních aditiv, konzervačních 
přípravků, pojiv, plniv a pigmentů ve vodném prostředí 
 
Odstín:   nestandardní bílý  
 
Použití:   k vyrovnávání drobných nerovností povrchu stěn 
(omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) a 
nepohyblivých statických prasklin do velikosti 5 mm 
v interiérech. Je připraven k okamžitému použití, má 
tixotropní charakter a je brousitelný.  
 
Ředidlo:   voda (pitná) – pouze k čištění nářadí 

 

Podklad:   pevný, odmaštěný, zbavený prachu, nečistot a 
nesoudržných vrstev, bez velkých dynamických prasklin a 
spár. U omítek odstranit uvolněná zrnka písku 
(přebroušením, ometením). Kovové prvky zasahující do 
upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit 
antikorozním nátěrem (např. AKRYL PRIMER). Pro 
zlepšení přídržnosti tmelu k podkladu je vhodné provést 
nátěr podkladu penetračním přípravkem A-GRUND nebo 
UP-GRUND.  

 

Aplikační teplota:   Teplota hmoty, prostředí a podkladu 
se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat 
v rozmezí +5 až +30 °C. 
 
Nanášení:   nerezovým hladítkem, špachtlí 
 
Příklad aplikačního postupu: 

1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.; 
2. penetrační nátěr (A-GRUND nebo AT-GRUND, 

v případě sádrokartonu a jiných málo 
nasákavých podkladů přípravkem UP-GRUND); 

3. LATEXOVÝ TMEL HOBBY se nanese 
nerezovým ocelovým hladítkem nebo špachtlí. 
Při rozsáhlejších defektech je potřeba nanášet 
tmel ve více vrstvách na podklad v intervalu 4 - 
24 hodiny (v závislosti na aplikačních 
podmínkách a tloušťce aplikované vrstvy). 
Doporučená tloušťka jedné vrstvy je max. 5 mm. 
Jednotlivé vrstvy je nutné přebrousit brusnou 
mřížkou nebo papírem. Tmel ponecháme 
zasychat až do úplného proschnutí (nejméně 24 
hodiny); 

4. tmelená místa je nutné po důkladném proschnutí 
přebrousit brusnou mřížkou;  

5. pracovní pomůcky a znečištěná místa lze omýt 
vodou. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
nebo označení. 

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto 
výrobku. 
 
 
 

Likvidace odpadů:  
při likvidaci zbytků výrobku je nutno postupovat v souladu 
se Zákonem č. 185/2001 Sb. ČR O odpadech, v platném 
znění a Zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech, v platném 
znění.  
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné 
místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku 
odkládejte na místě určeném obcí k odkládání 
nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné 
k nakládání s nebezpečnými odpady. 
 
Spotřeba:   závisí na charakteru a rozsahu defektu 
podkladu 
 
Vlastnosti v tekutém stavu: 

Obsah netěkavých složek 
nejméně  74% hm. 

nejméně  54% obj. 

VOC (= obsah těkavých 
organických látek) 

0 g/l 

TOC (= obsah těkavého 
organického uhlíku) 

0 g/l 

Měrná hmotnost cca 1,89 kg/l 

Zasychání (20°C, rel. vlhkost 
vzduchu 60% obj.) (do st. 4) 

4 - 24 hodin 

 
Skladovatelnost:   24 měsíců od data výroby v původním 
neotevřeném obalu, při +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, 
chránit před přímým slunečním zářením. 
 
Parametry zaschlého tmelu: 

Přídržnost k podkladu > 0,9 MPa 

 
 


