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Druh materiálu
Syntetický tmel pro venkovní a interiérové použití.

Použití
Materiál je urþen jako opravný a vyrovnávací tmel do všech
alkydových lakových systémĤ, pĜípadnČ jím lze egalizovat a
vyrovnávat dĜevČné i kovové podklady, opatĜené základním nátČrem.

Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se
likviduje podle pĜedpisĤ platných v ýR.
Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor
stavebních barev Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním
systému EKO-KOM pod identifikaþním þíslem EK- F05020531.

Vlastnosti
Výrobek se lehce zpracovává, je dostateþnČ elastický, rychle schne,
a je dobĜe brousitelný.
Hustota:
Obsah pevných þástic:

Návody pro zpracování
Veškeré povrstvovací procesy a pĜípravné práce musí být
provádČny s ohledem na skuteþné potĜeby daného objektu a
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavkĤm,
jenž jsou na nČ kladeny. Viz též VOB , díl C, DIN 18363,
odstavec 3 – malíĜské a lakaĜské práce.

1,84g/l
asi 86 % hmot. = 71 % obj.

Barevný odstín
PastelovČ bílý.

PĜi odstraĖování starých lakových vrstev broušením þi
opalováním mohou vznikat nebezpeþné prachy, výpary þi
aerosoly. Tyto práce je nutno provádČt v dobĜe vČtraných
prostorách a v pĜípadČ potĜeby je nutno použít pĜimČĜené
ochranné pomĤcky a respirátory.

Teplota pro zpracovávání
8 -30 oC, pro podklad, vzduch i materiál, pĜi relativní vlhkosti
vzduchu max. 85 %.
Skupina výrobkĤ
Alkydový stČrkový tmel (kód výrobku M-GP03)

PĜíprava podkladu a základování
Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být þistý, suchý, dostateþnČ pevný a nosný,
prostý všech þástic a vrstev, které mohou ovlivĖovat pĜilnavost
nátČrĤ, jako jsou napĜíklad politury, tuky, vosky a podobnČ.
V opaþném pĜípadČ je nutno pĜezkoušet pĜilnavost a vhodnost
nátČrové hmoty pro povrstvování takového podkladu.

Složení dle VdL
Alkydová pryskyĜice, izokyanátové pryskyĜice, kĜída, anorganické
bílé pigmenty, kaolín, kĜemiþitany, baryt, lakový benzin, voda,
rostlinné oleje, aromáty, aditiva
Oznaþení stupnČ nebezpeþí
Symbol nebezpeþnosti: ADR/GGVS: N.A.
Bod vzplanutí: + 45 °C
Používejte jen v dobĜe vČtraných prostorách!
ChraĖte pĜed dČtmi!
PĜi požití nevyvolávat zvracení, pĜivolejte lékaĜskou pomoc, pĜedložte
obal nebo etiketu.
ýasy schnutí
Teplota 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 %.
Suchý na prach: po asi 2 hodinách
Zcela suchý: po asi 6 hodinách
Brousitelný: po 24 hodinách
PĜetíratelný: po 24 hodinách

Všeobecná pĜíprava podkladu.
Podklad je nutno peþlivČ oþistit od pĜípadné koroze, zneþistČní
a volných nelnoucích þástí starých lakových vrstev. Nelnoucí
stará povrstvení a separaþní vrstvy (napĜ. okuje) je nutno
odstranit. V pĜípadČ pochybností je nutno odzkoušet
vzájemnou snášenlivost starých lakových vrstev s novou
nátČrovou hmotou. Poškozená místa a nerovnosti je nutno
vyspravit vhodnými materiály. Mezi jednotlivými vrstvami
nátČrĤ je nutno provádČt lehký lakaĜský mezibrus.

Pokyn

Všechny údaje závisí na síle nanesené vrstvy.
ýistČní náĜadí
ěedidlem ST 825 nebo lakovým benzinem
Balení
Plechovka 900 g netto, 3 kg netto
Skladování
Minimální skladovatelnost 1rok.
Použitá balení se musí dobĜe uzavírat, skladovat v chladu a suchu.

Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu
technické úrovnČ. Jejich životnost je závislá na mnoha
okolnostech. TČmi jsou zvláštČ druh a typ povČtrnostní
zátČže, konstrukþní ochrana dílu, mechanické zatČžování dílu
a v neposlední ĜadČ i volba odstínu zpracovávané nátČrové
hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a provedení
nátČrových prací musí odpovídat potĜebné a poznané
úrovni vČdy a techniky. Pro dlouhodobou životnost je tĜeba
vþas provádČt pĜíslušnou údržbu a renovaci nátČrĤ. Prosím,
sledujte pokyny Spolkového výboru pro barvy a ochranu
vČcných hodnot (v SRN), dále se Ĝićte tzv. nátČrovými
tabulkami, vydanými institutem IFT v Rosenheimu a Ĝićte se
dalšími odpovídajícími publikacemi.

Prosím, respektujte pĜíslušný Technický list
Akzo Nobel Deco GmbH
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Uvedené návrhy nátČrových systémĤ a provádČní pĜíprav podkladĤ je
tĜeba chápat jako možné pĜíklady z nČkolika. Na základČ
rozmanitosti podmínek u jednotlivých objektĤ je tĜeba je odbornČ a
kvalifikovanČ vyzkoušet.
DĜevo a dĜevové materiály v interiéru
Vlhkost dĜeva v interiéru by nemČla pĜekroþit 10%. Povrch dĜeva
musí být obroušen, místa potĜísnČná pryskyĜicemi se oþistí
nitroĜedidlem, oþistČná plocha se nechá dobĜe odvČtrat.
DĜevo (nestálorozmČrové díly) a dĜevové materiály v exteiéru
Obsah vlhkosti ve dĜevČ by nemČl pĜekroþit u jehliþnatého dĜeva
15 % a u listnatého 12 %, pĜiþemž by mČĜení mČlo být provádČno
v hloubce nejménČ 5 mm a na více místech dílu. DĜevo se obrousí,
pĜípadné mastné skvrny þi smolné a lepkavé plochy se oþistí
nitroĜedidlem, poté se plocha nechá dobĜe odvČtrat.
U dĜev náchylných k promodrávání je nutno použít impregnaþní
prostĜedek Cetol Aktiva.
Pokyn pro povrstvování dĜevových hmot
V úvahu pĜicházejí pouze tĜískové desky, plošnČ lisované, které
odpovídají normČ DIN 68 763 a jsou typovČ oznaþeny jako V 100 a
V 100 G. Obsah vlhkosti v desce pĜi jejím zpracovávání a poté pĜi
používání by nemČl pĜekroþit 12 %.
U všech dalších dĜevových hmot musí být provedeno klížení pro
zvýšení odolnosti vĤþi pĤsobení povČtrnostních vlivĤ. U vícevrstvých
pĜekližkových desek, pĜípadnČ u tzv. multiplexĤ podle DIN 68 705,
napĜ. oznaþených BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G,
BSTAE 100 G je sice toto klížení provedeno – lepená spára, ovšem
ne dĜevová substance jako celek. Absolutní vlhkost bČhem
zpracovávání a pĜi používání musí ležet mezi 5 až 15 %. Proto jsou
s ohledem na souþasné poznatky techniky tyto dĜevové hmoty
použitelné pro pĜímé pĤsobení vlivĤ povČtrnosti jen omezenČ.
Bezvadné povrstvení rovnČž nemĤže být zaruþeno
Železné kovy a ocel
Podklad musí být dobĜe odrezen, musí být docíleno jemného
kovového lesku. PĜípadné mastnoty a ostatní neþistoty se rovnČž
musí odstranit (potĜebný stupeĖ úpravy podkladu je St.2, pĜípadnČ
P MA podle EN ISO 12944-4).
StČrkování
Defekty a nerovnosti opatĜené základním nátČrem a pĜebroušené
pevnČ lnoucí staré lakové vrstvy se opatĜí Kodrinem Spachtel, možno
i ve více vrstvách dle potĜeby. Vzhledem k rozdílnému podkladu
dbejte na použití vhodného finálního laku – viz pĜíslušné technické
listy pro krycí laky.
Finální povrstvení
K finálnímu povrstvení se použije krycí lak o pĜíslušném stupni lesku
a odolnosti v souladu se specifikací objektu – laky Ĝady Rubbol.
Vhodnost použití – viz výše.
Pokyny
Ve zvláštních þi mimoĜádných pĜípadech si vyžádejte neprodlenČ
technické poradenství u zástupcĤ firmy Sikkens v ýeské republice.
Za nesprávné, nevhodné þi neodborné použití výrobku nebo jeho
zneužití výrobce ani dodavatel neruþí.
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Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!
Distributor v ýR :
JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63
463 31 Chrastava

Telefon/fax : +420 482 411 011
e-mail: sikkens@jipa.cz
www.jipa.cz
Kodrin Spachtel

