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Použití 
Materiál je ur�en jako opravný a vyrovnávací tmel do všech 
alkydových  lakových systém�, p�ípadn� jím lze egalizovat a 
vyrovnávat d�ev�né i kovové  podklady, opat�ené základním nát�rem.

Vlastnosti 
Výrobek se lehce zpracovává, je dostate�n� elastický, rychle schne, 
a je dob�e brousitelný.  

Hustota:                                      1,84g/l 
Obsah pevných �ástic:               asi  86 % hmot. = 71 % obj. 

Barevný odstín 
Pastelov� bílý. 
                                             
Teplota pro zpracovávání 
8 -30  oC,  pro podklad, vzduch i materiál, p�i relativní vlhkosti 
vzduchu max.  85 %. 
   
Skupina výrobk�
Alkydový st�rkový tmel  (kód výrobku M-GP03) 

Složení dle VdL 
Alkydová prysky�ice, izokyanátové prysky�ice, k�ída, anorganické  
bílé pigmenty, kaolín, k�emi�itany, baryt, lakový benzin,  voda, 
rostlinné oleje, aromáty, aditiva 
   
Ozna�ení stupn� nebezpe�í
Symbol nebezpe�nosti: - 
ADR/GGVS: N.A. 
Bod vzplanutí: + 45 °C 
Používejte jen v dob�e v�traných prostorách! 
Chra�te p�ed  d�tmi! 
P�i požití nevyvolávat zvracení, p�ivolejte léka�skou pomoc, p�edložte 
obal nebo etiketu. 

�asy  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 
P�etíratelný:  po 24 hodinách 

Všechny údaje závisí  na síle nanesené vrstvy.  

�ist�ní ná�adí 
�edidlem ST 825 nebo lakovým benzinem          

Balení 
Plechovka 900 g netto,  3 kg netto      

Skladování 
Minimální  skladovatelnost 1rok. 
Použitá balení se musí dob�e uzavírat, skladovat v chladu a suchu.  

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle p�edpis� platných v �R. 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor 
stavebních barev Sikkens v �R,  je registrována v recykla�ním 
systému EKO-KOM pod identifika�ním �íslem EK- F05020531.

Návody pro zpracování 

Veškeré povrstvovací procesy a p�ípravné práce musí být 
provád�ny s ohledem na skute�né pot�eby daného objektu a  
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavk�m, 
jenž jsou na n� kladeny.  Viz též VOB ,  díl C, DIN  18363, 
odstavec 3 – malí�ské a laka�ské práce.  

P�i odstra�ování starých lakových vrstev broušením �i 
opalováním mohou vznikat nebezpe�né prachy, výpary �i 
aerosoly. Tyto práce je nutno provád�t v dob�e v�traných 
prostorách a v p�ípad� pot�eby je nutno použít p�im��ené 
ochranné pom�cky a respirátory. 

P�íprava podkladu a základování 
Všeobecné požadavky na  podklad
Podklad musí být �istý, suchý, dostate�n� pevný  a nosný, 
prostý všech �ástic a vrstev, které mohou ovliv�ovat p�ilnavost 
nát�r�, jako jsou nap�íklad politury, tuky, vosky a podobn�.  
V opa�ném p�ípad� je nutno p�ezkoušet p�ilnavost a vhodnost 
nát�rové hmoty pro povrstvování takového podkladu. 

Všeobecná p�íprava podkladu. 
Podklad je nutno pe�liv� o�istit od p�ípadné koroze, zne�ist�ní 
a volných nelnoucích �ástí starých lakových vrstev. Nelnoucí 
stará povrstvení  a separa�ní vrstvy (nap�. okuje) je nutno 
odstranit.  V p�ípad� pochybností je nutno odzkoušet 
vzájemnou snášenlivost starých lakových vrstev s novou 
nát�rovou hmotou. Poškozená místa a nerovnosti je nutno 
vyspravit vhodnými materiály. Mezi jednotlivými vrstvami 
nát�r� je nutno provád�t lehký laka�ský mezibrus. 
  

Pokyn 
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu 
technické úrovn�.  Jejich  životnost je závislá na mnoha 
okolnostech.  T�mi jsou zvlášt� druh a typ pov�trnostní 
zát�že,  konstruk�ní ochrana dílu, mechanické zat�žování dílu 
a v neposlední �ad� i volba odstínu zpracovávané nát�rové 
hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a provedení 
nát�rových prací musí odpovídat pot�ebné a poznané 
úrovni  v�dy a techniky.  Pro dlouhodobou životnost je t�eba 
v�as provád�t p�íslušnou údržbu a renovaci nát�r�.  Prosím, 
sledujte pokyny Spolkového výboru pro barvy a ochranu 
v�cných hodnot  (v SRN), dále se �i	te tzv. nát�rovými 
tabulkami, vydanými institutem IFT v Rosenheimu a �i	te se 
dalšími odpovídajícími publikacemi. 
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Druh materiálu 
Syntetický tmel pro venkovní a interiérové použití.             
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Uvedené návrhy nát�rových systém� a provád�ní p�íprav podklad� je 
t�eba  chápat jako možné p�íklady z n�kolika.  Na základ�  
rozmanitosti podmínek u jednotlivých objekt� je t�eba  je odborn� a 
kvalifikovan� vyzkoušet.  

D�evo a d�evové materiály v interiéru
Vlhkost d�eva v interiéru by nem�la p�ekro�it 10%. Povrch d�eva 
musí být obroušen, místa pot�ísn�ná prysky�icemi se o�istí 
nitro�edidlem, o�ist�ná plocha se nechá dob�e odv�trat.  

D�evo (nestálorozm�rové díly) a d�evové materiály v exteiéru 
Obsah vlhkosti ve d�ev� by nem�l p�ekro�it u jehli�natého d�eva  
15 % a u listnatého 12 %, p�i�emž  by  m��ení m�lo být provád�no 
v hloubce nejmén� 5 mm a na více místech dílu.  D�evo se obrousí, 
p�ípadné mastné skvrny �i smolné a lepkavé plochy se o�istí 
nitro�edidlem, poté se plocha nechá  dob�e odv�trat. 
U d�ev náchylných k promodrávání je nutno použít impregna�ní 
prost�edek Cetol Aktiva. 

Pokyn pro povrstvování d�evových hmot 
V úvahu p�icházejí pouze t�ískové desky, plošn� lisované, které 
odpovídají norm� DIN 68 763 a jsou typov� ozna�eny  jako V 100 a 
V 100 G. Obsah vlhkosti v desce p�i jejím zpracovávání a poté p�i 
používání by nem�l p�ekro�it 12 %.  
U všech dalších d�evových  hmot musí být provedeno klížení pro 
zvýšení odolnosti v��i p�sobení pov�trnostních vliv�.  U vícevrstvých 
p�ekližkových desek, p�ípadn�  u tzv. multiplex� podle DIN 68 705, 
nap�. ozna�ených  BFU 100, BST 100, BSTAE 100, BFU 100 G, 
BSTAE  100 G je sice toto klížení provedeno – lepená spára, ovšem  
ne d�evová substance jako celek.  Absolutní vlhkost b�hem 
zpracovávání a p�i používání musí ležet mezi 5 až 15 %.  Proto jsou 
s ohledem na sou�asné poznatky techniky  tyto d�evové hmoty 
použitelné pro p�ímé p�sobení vliv� pov�trnosti jen omezen�.  
Bezvadné povrstvení  rovn�ž nem�že být zaru�eno 

Železné kovy a ocel 
Podklad musí být dob�e odrezen, musí být docíleno jemného 
kovového lesku. P�ípadné mastnoty a ostatní ne�istoty se rovn�ž 
musí odstranit (pot�ebný stupe� úpravy podkladu je St.2, p�ípadn�  
P MA podle EN ISO 12944-4). 

St�rkování 
Defekty a nerovnosti opat�ené základním nát�rem a p�ebroušené 
pevn� lnoucí staré lakové vrstvy se opat�í Kodrinem Spachtel, možno 
i ve více vrstvách dle pot�eby. Vzhledem k rozdílnému podkladu 
dbejte na použití vhodného finálního laku – viz p�íslušné technické 
listy pro krycí laky. 

Finální povrstvení 
K finálnímu povrstvení se použije krycí lak o p�íslušném stupni lesku 
a odolnosti v souladu se specifikací objektu – laky �ady Rubbol. 
Vhodnost použití – viz výše. 

Pokyny 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte neprodlen�
technické poradenství u zástupc� firmy Sikkens v �eské republice. 
Za nesprávné, nevhodné �i neodborné použití výrobku nebo jeho 
zneužití výrobce ani dodavatel neru�í. 

                       


