
UFF
UNIVERZÁLNÍ VÝPLŇOVÝ, LEPÍCÍ a FINÁLNÍ TMEL

Technický list k produktu

Univerzální tmel pro všechny druhy prací v interiéru ( lepení, vyplňo-
vání  a vyrovnání stěn, tmelení spár SDK, dokončovací finální tmele-
ní. Určený ke tmelení spojů sádrokartonových desek, vyplnění 
větších nerovností a celoplošnému vyrovnání.

Tmel je vhodný na všechny běžné podklady - sádrokartonové desky, sádrové 
bloky, beton, pórobeton, omítky.

Sypká hmota ( prášek ) krémové barvy.

Skladování 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu.  

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
soudržný bez obsahu a stop 
separačních činidel a olejů a 
povrch nesmí být zmrzlý. Obsah 
vlhkosti  podkladu do 70 %.

APLIKACE - MÍCHÁNÍ
10 až 12 litrů vody na balení 25 
kg.
Prášek nasypte do vody a 
míchejte ručně nebo strojně 
míchadlem dokud nevznikne 
homogenní hmota. Před zaháje-
ním aplikace nechejte namícha-
ný tmel 5 minut odstát.

Finální tmelení – vyhlazení
1,5 dílu vody : 2,5 dílu prášku
Vyplňování
1 díl vody : 2 díly prášku
Doba zpracování:  2 hodiny

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 8 do 24 hodin v 
závislosti na nanesené vrstvě a 
na okolní teplotě a vlhkosti. 

SPOTŘEBA
0,3 kg do 2,5 kg / m² v závislosti 
na tloušťce nanesené vrstvy.
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• Univerzální využití podle míry ředění
• Vhodný na všechny běžné druhy povrchů
• Pro veškeré druhy prací v interiéru

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Technické vlastnosti

pH

Pevnost v ohybu

Pevnost v tlaku

Reakce na oheň

Neutrální

3 N/mm

7 N/mm

A1

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové 
využití

Tloušťka
vrstvy

10mm

BaleníNázev produktu

UFF 25 kg 1 013 125 50 ks

Kód produktu Karton

• Un
• Vh
• Pro


