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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné 
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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SÁDROKARTONÁ ŘSKÁ  STĚRKA   
 

Sádrokartonářská stěrka Soudal je bezrozpouštědlový těsnící brusný tmel určený k vyplňování spár     
a nerovností na sádrokartonových konstrukcích a běžných stěnách. Je  použitelný i na opravy nerovností  
savých podkladních ploch jako jsou např. dřevotřísky a Cetris desky apod.   

 
 
Charakteristika: 
� velmi dobrá přilnavost na sádrokartonové podklady 
� snadno použitelný 
� po vytvrzení snadno brousitelný 
� rychlé zasychání   
� dobře zpracovatelná pastovitá konzistence  
� ředitelný a čistitelný vodou 
� nevykazuje objemové změny - po vyschnutí se nepropadá 
 
 
Příklady použití: 
� vyplňování a tmelení spár mezi deskami sádrokartonu 
� opravy jemných prasklin na sádrokartonových i jiných podkladech 
� lokální opravy a tmelení (vyplňování) děr, prasklin, puklin apod. defektů 
� vyplňování a zarovnávání stykových přímých i úhlových spár  
 
 
Balení a barevné provedení:  
� 1,5 kg, 7 kg, 15 kg 
� bílá 
 
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby 
je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
 
Technická data: 
            Báze:   disperze akrylátové pryskyřice a vody s přísadou speciálních plniv a aditiv 
            Konzistence:   stabilní pasta 

Systém vytvrzování:   fyzikální vysychání 
Zasychání:   po 2 – 6 hod. vytvoří brusný film, 

        jinak v závislosti na síle vrstvy a okolní teplotě, klasická SDK spára ( 10 mm ) cca 24 hod.  
Rychlost vytvrzování:   nestanovuje se   
Tvrdost:   nestanovuje se  
Vydatnost:       0,15 – 0,2 kg / 1m spáry 15x10 mm 

   
 
Povrchy:  
                Podklady:     sádrokarton, všechny obvyklé savé stavební povrchy                     
                Stav povrchu:    čistý,  bez mastnot a prachu 
                Příprava:    savé podklady předem mírně navlhčete vodou  
 
 
 
Velikost spáry:   běžné spáry sádrokartonových konstrukcí   
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Pracovní postup: 

Tmelený povrch nebo otvor či prasklina  se zbaví prachu, odpadávajících částí a mastnoty.  
 
Aplikace: K aplikaci se používá nejčastěji běžné sádrokartonářské nářadí – stěrky, špachtle 
apod. Díry a praskliny vyplníme tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Plochu vyrovnáme 
stěrkou. Po zavadnutí je možno povrch vyhladit vlhkou houbou a po vytvrdnutí plošně 
přebrousit. Lokální opravy vytmelíme s nepatrným přesahem nad výšku okolní plochy a po 
vytvrzení přebrousíme do roviny. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa 
aplikovat běžné nátěrové hmoty. Tmel neobsahuje vzduchové bubliny. 
 
Ředění: konzistenci můžeme upravit vodou, tmel nesmí stékat ! 
 
Čišt ění:  Bezprostředně po aplikaci vodou. 
 
Pracovní teplota:    +5°C až +30°C 
 
Na opravy  používejte stejný tmel 

 
 
 
 
Bezpečnost a hygiena práce: 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické 
podmínky. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej 
nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. 
V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 
 
 
 


