
KACHLIARSKÝ TMELKACHLIARSKÝ TMEL
špeciálny tesniaci a spojovací tmel

KACHLIARSKÝ TMEL je  špeciálny  tesniaci  a  spojovací  tmel  vytvrdzujúci  vzdušnou 
vlhkosťou, vytvára trvale pevný spoj odolný vysokým teplotám

VLASTNOSTI: ■ vykazuje odolnosť voči UV žiareniu
■ je pretierateľný
■  vytvrdzuje  po  celom  objeme  s  nulovým  zmrštením,  po  vytvrdnutí 
odoláva teplotám od -25°C do + 1200°C

POUŽITIE: ■   určený na tesnenie a tmelenie spojov krbov, kachiel, pecí, teplovodov, 
otvorených  ohnísk,  na  špárovanie  komínových  systémov  a  na  opravy 
šamotových výpní

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

APLIKÁCIA:
Podklad musí byť čistý, suchý a bez olejových škvŕn.
Tmel nanášame do špáry pomocou aplikačnej pištole. Šírku aplikovaného tmelu stanovíme 
zrezaním aplikačnej špičky kartuše.
Pri montáži komínových systémov je potrebné tmel nanášať do celého obvodu drážky tak, 
aby ďalší nasadzovaný diel vytlačil tmelovú vrstvu a úplne zaplnil montážnu drážku.
Nanesený  tmel  uhľaďte  do  10  minút  stierkou.  Pretierať  je  možné  po  24hodinách.  Spoj 
sa môže postupne zahrievať po 24 hodinách od aplikácie. .

UPOZORNENIE:
Chráňte oči a pokožku pred kontaktom s tmelom. Pri zasiahnutí postihnuté miesto dôkladne 
umyte mydlom a prúdom vody.

BALENIE:            310 ml
SKLADOVANIE:  24 mesiacov  v uzavretých  nádobách  na  suchom,  vetrateľnom  mieste 

pri teplote 5 až 30°C.

POZNÁMKA : Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť 
materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym postupom 
užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným centrom.

EMFI SLOVAKIA s.r.o., SNP 129, 965 01 Žiar nad Hronom, Tel/Fax: 045 6725 420 , E-mail: obchod.ziar@emfi.sk 
 EMFI SLOVAKIA s.r.o., Pestovateľská 10, 823 68 Bratislava, Tel/Fax: 02 43 412 276, E-mail: obchod.bratislava@emfi.sk   

Vzhľad Tixotropická pasta
Farba    Čierna, biela

Obsah sušiny Min 70%
Aplikčná teplota +5 °C do +40 °C

5-10 min
Doba vytvrdzovania 24 -96 hod

 Hustota pri 20°C     1,8- 2 g/cm3

Otvorený čas  pri 23 °C a 55 % relat. vlhkosti  
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