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VLASTNOSTI
 � jednosložkový
 � plasticko-elastický
 � v barvě dřeva
 � brousitelný
 � lakovatelný
 � brání průniku vody, mikroorganismů a nečistot  

do mezer a pod parkety

OBLASTI POUŽITÍ
Pattex Parket tmel je speciální jednosložkový parketový tmel 
na bázi polyakrylátu pro dřevěné parkety, laminátové podlahy, 
obložení stěn a dřevěné konstrukce s malou rozpínavostí. Slouží 
k vyplňování spár mezi jednotlivými parketami, k utěsnění 
spár v oblasti přechodů (např. mezi lištou a stěnou) a dveřních 
stupňů (např. mezi zárubní a prahem).

PŘÍPRAVA POVRCHU
Lepené povrchy musí být suché, nosné, zbavené prachu 
a mastnoty. U hlubokých mezer nad 10 mm je nutné použít 
vhodný podkladový plnící materiál (např. šňůra z pěnové hmoty).

ZPRACOVÁNÍ
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 těsnicí hmota musí přečnívat. Těsnicí 
tmel je možné v mokrém stavu (cca do 15 minut) vyhladit 
špachtlí navlhčenou ve vodě. Po uplynutí doby vytvrzení, 
nejdříve po 24 hodinách, je možné mezeru brousit. Přitom dbejte 
na to, aby jste vynaložili jen velmi malý brusný tlak.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Materiál zpracovávejte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Ihned 
po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí vodou. 
Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo 
určené obcí k ukládání odpadu. Více informací naleznete 
v bezpečnostním listu produktu.

BALENÍ
Kartuše: 300 ml (dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tm. 
třešeň, buk/sv. třešeň) a 310 ml (tmavý dub, mahagon)

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby při skladování v originálním 
uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před 
teplotami pod +5 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE
 
Báze akrylátová disperze
Barva dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tm. třešeň,  
 buk/sv. třešeň, tmavý dub, mahagon
Specifická hmotnost 1,75 g/cm³ (+-0,05 g/cm³)
Tepelná odolnost od -20 °C do +80 °C
Teplota zpracování od +5 °C do +40 °C
Tvorba povlaku 10–20 minut
Možnost brousit a lakovat po 18–24 hodinách
Spotřeba: velikost spáry spotřeba 
 10x10 mm 100 ml/bm kartuše/3 m 
 10x15 mm 150 ml/bm kartuše/2 m   
Úbytek objemu cca 18 %
Maximální přípustná celková deformace cca 10 %

Pattex Parket tmel
Tmel na parketové mezery



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

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. Uvedením těchto informací pozbývají dříve 
uvedené informace svoji platnost.


