
 

 
 

Technický list 
 

 
 
 

Datum revize: 11.11.2016 

AKRYL PRO EXTERIÉR 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet. 
 

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174  www.soudal.cz 

 
Vysoce kvalitní mrazuvzdorný tmel pro spárování a těsnění stavebních materiálů v interiéru a exteriéru. 
Splňuje podmínky EN 15651-1 F EXT-INT. 
 
Technická data: 

Báze akrylátová disperze 

Konzistence pasta 

Systém vytvrzování fyzikální vysychání 

Tvorba slupky (20°C/65% r.v.) cca 20 min. 

Specifická hmotnost cca 1,70 g/ml 

Teplotní odolnost -20°C až +80°C 

Ztráta objemu (DIN 52451) cca 15% 

 
 
 
Charakteristika: 
 venkovní i vnitřní aplikace 
 po vytvrzení si zachovává pružnost 
 dlouhodobě odolává působení povětrnostních vlivů 
 výborně přilne k podkladu 
 přetíratelný běžnými barvami 

 
Příklady použití: 
 těsnění fasádních prvků 
 spáry kolem rámů oken a dveří 
 spoje parapetů a omítky apod. 
 vhodný na opravy prasklin v omítkách a zdivu 
 tmelení spár betonových výrobků 
 vhodný pro dilatační spoje v interiéru a exteriéru 

 
Provedení: 
Barva: bílá 
Balení: kartuše 300 ml 
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem! 
 
Podklady: 
Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty 
Příprava: Pro zvýšení přilnavosti na velmi porézní podklady je 
doporučujeme předem napenetrovat směsí tmelu a vody (1 díl 
tmelu + 2 díly vody). 
 
Není vhodný na přírodní kámen, asfalt, sklo a železo. 
Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti. 
 
Velikost spáry: 
Minimální šířka: 5 mm 
Maximální šířka: 20 mm 
Minimální hloubka: 5 mm 
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry 
 
Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její 
dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE Těsnicí 
tmelařskou šňůru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Příprava povrchu: Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a 
mastnoty. 
Aplikace: Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry a 
vytlačovací pistolí rovnoměrně naneste přiměřené množství 
tmelu. Povrch ihned vyhlaďte stěrkou nebo prstem. 
Čištění: Nářadí ihned po skončení práce očistěte vodou. 
Opravy: AKRYL PRO EXTERIÉR 
 
Bezpečnost: 
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. 
 
Poznámky: 
 Jako ochranu okolních ploch před nežádoucím nanesením 

tmelu použijte papírovou maskovací pásku. Po uhlazení 
povrchu tmelu pásku ihned odlepte. 

 Neaplikujte do míst s předpokladem trvalého působení 
vody. 

 Přetíratelný většinou nátěrových hmot 
 Nátěr musí být dostatečně pružný s ohledem na nanášení 

na pružně-plastický tmel. 
 Vzhledem různorodému spektru vhodných nátěrů, 

doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet. 
 
Klauzule na ochranu životního prostředí 
LEED certifikace: 
AKRYL PRO EXTERIÉR vyhovuje požadavkům LEED. Lepidla 
a tmely s nízkými emisemi SCAQMD pravidlo 1168. V souladu 
s USGBC LEED® 2009 Credit 4,1: nízkoemisních materiálů - 
Lepidla a těsnící hmoty pokud jde o obsah VOC. 
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