
AquaForte SuperStrong jezírkový tmel černý 290 ml ℮ 
 

Univerzální vysoce účinná těsnící a lepící hmota na bázi MS-polymerů. Zůstává trvale pružná. Rychlé zatvrdnutí 

i pod vodou, vynikající přilnavost. Zvlášť vhodný na utěsnění přírub, dnových vpustí, trhlin apod. 

 

Oblast použití:  jezírkový tmel AquaForte je zvlášť vhodný k utěsnění a tmelení téměř všech druhů materiálů a 

povrchů jako jsou stavební materiály, kovy, sklo, dřevo, plasty, PVC, EPDM fólie atd.. Ideální pro zahradu, 

zahradní jezírka a použití ve stavebnictví. Nahrazuje různé akrylátové, bitumenové, butylové, silikonové a 

polyuretanové tmely. Může být použito i pod vodou. Není vhodné pro lepení/tmelení PE (polyethylenu) a PP 

(polypropylenu). 

Použití: cihly, přírodní kámen, beton, dřevo, sklo, různé plasty, železo a většina kovů, k lepení různých lemů, 

latí, parapetů, prahů, tmelení panelů, rámečků atd. 

Aplikace: povrch musí být zcela čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Aplikujte tmel bodově nebo v páscích. 

Lepené části spojte. Pokud je to třeba pevně spoj sevřete. 

Tmelení: spáry, spoje, praskliny. 

Aplikace: spára, která má být tmelená musí být nejméně 5 mm hluboká a 5 mm široká. Větší spáry vyplňte 

montážní pěnou. Tmel aplikujte rovnoměrně do spáry např. za pomoci navlhčené špachtle nebo nože. Pokud 

vyplňujete vertikální spáru, pracujte od spodu směrem nahoru. Dokonale hladkých spár můžete dosáhnout, 

pokud aplikujete podél hran spáry pásku, kterou ihned po aplikaci a vyhlazení tmelu odstraníte. 

Zpracování: tmel je na povrchu zaschlý cca po 15 minutách od aplikace, nelepivý po 4 hodinách. Povrch je 

přetíratelný cca po 15 minutách, jakmile je na povrchu zaschlý. 

Charaktiristika: trvale elastický, odolný proti plísním, přetíratelný některými barvami (je třeba vyzkoušet na 

vzorku). Odolává UV záření, slané vodě, chlóru a klimatickým podmínkám. Neobsahuje isokyanáty, 

rozpouštědla, silikon, ftaláty, PVC a změkčovadla. Odolává teplotám -40°C až 100°C. Pro vnitřní i venkovní 

použití. Je stálobarevný, rychletuhnoucí a je bez zápachu. 

Skladovací podmínky: použitelnost minimálně 1 rok od data výroby při skladování v chladu. Chraňte před 

mrazem. Otevřený výrobek by měl být skladován následovně: odstraňte aplikátor a na otevřenou cartridge 

aplikujte kousek tenké plastové fólie a namontujte aplikátor zpět. Očistěte nástroje a skvrny pomocí lihu. 

Obsahuje Amininoethylaminopropyltrimehoxisilan a Bis sebakát- Může vyvolat alergickou reakci. 

Datum použitelnosti: minimálně do data vytištěného na obale. 

Číslo šarže: uvedeno na obale. 

 

Bezpečnost: při práci dodržujte zásady bezpečnosti a hygieny práce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.  

 

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu do 

nádob pro sběr komunálního odpadu.  

 

Obsah: 290 ml ℮ 

 

Dodavatel:  

JEZÍRKA BANAT, s.r.o., Hněvotín 540, PSČ 783 47, Tel: +420 608 010 617, +420 773 610 017 

Vyrobeno pro: SIBO BV, Veghel, Nizozemí. 
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