
Luèební závody a. s. Kolín
Pra�ská 54, 280 0 Kolín II, Èeská republika2

+420 – 321 741 546-7, odbyt@lucebni.cz( *

www.lucebni.cz

Akrylátové tmely jsou jednoslo�kovéAKROTMEL S
nestékavé pasty na bázi vodné akrylátové disperze
s dobrou pøilnavostí k silikátovým materiálùm, døevu, hli-
níku a nìkterým plastùm. Po vytlaèení z obalu vznikne
odpaøením vody plastoelastický tìsnící tmel o nízkém
modulu. Odpaøování vody probíhá od povrchu do hmoty
a je závislé na teplotì a relativní vlhkosti vzduchu.

Akrotmel S1
r plnìný typ akrylátového tmelu, který se pou�ívá v exte-
riéru i interiéru pro tmelení spár mezi porézními materiály
s dynamickým namáháním do ± 12,5 % a spár panelù do
rozponu 4,8 m trhlin a styèných ploch, pro dotìsòování
a lepení savých materiálù.

Akrotmel S2
r profesionální typ plnìného akrylátového tmelu. Ve
srovnání s Akrotmelem S1 má vyšší bìlost i adhezi k pod-
kladu, sní�enou špinivost, lepší pøetíratelnost, zpracova-
telnost i homogenitu po zaschnutí. Pou�ívá se k tìsnìní
a tmelení spár a trhlin v interiéru a exteriéru, pro tmelení
dynamicky namáhaných spár mezi porézními silikátovými
materiály s pohyby do ±12,5% a spár panelù do rozponu
4,8 m, trhlin a styèných ploch a lepenípro dotìsòování
savých materiálù.

Akrotmel S4 - štuk
r plnìný akrylátový tmel urèený pro tmelení a utìsòování
spár a trhlin materiálù s povrchovou štukovou vrstvou.

AKROTMEL S
akrylátové disperzní tmely

Akrotmel S akrylátové jednoslo�kové tmely

Akrotmel S1- transparent
r transparentní typ akrylátového tmelu pro bodové i ploš-
né lepení dekoraèních a krycích prvkù za vzniku trvale
pru�ného spoje.

Aplikace Akrotmel

STmelení vnìjších dynamicky namáhaných spár (s pou�itím primeru) 1, S2

Tmelení vnitøních spár, tmelení trhlin v omítkách, dotìsòování parapetù 1, S2S

Vyplòování trhlin a spár v rozích a stropech budov 1, S2S

Tmelení spár mezi rámem oken, zárubnìmi dveøí, schodištìm a zdí 1, S2S

Dotìsòování vzduchotechniky a instalaèních prùchodù ve zdivu 1, S2S

Lepení keramických obkladù (napø. na umakart, zdivo) 1, S1 - transparentS

Lepení plechù (parapety) na silikátové podklady 1, S2S

Lepení cihlových páskù na rùzné podklady (napø. døevotøískové desky) 1, S2S

Bodové lepení polystyrenových a døevìných obkladù na stìny a stropy S1 - transparent

Plošné lepení korku, PVC podlahovin a kobercù S1 - transparent

Tmelení a lepení sádrokartonového programu se zdivem, døevem S2

Tmelení vnitøních, minimálnì dilatujících spár S4 - štuk

Opravy trhlin ve štukových omítkách, tmelení podhledových kazet S4 - štuk

Dotìsòování styèných ploch karosérií v autoopravárenství S1

Opravy stávajících tìsnìní pøekrytím, renovace spár S1, S2

Vlastnosti

r pou�ití v interiéru i exteriéru
r vytváøí plastoelastický, povìtrnostnì odolný spoj
r výborná pøilnavost k vìtšinì stavebních materiálù
r snadná zpracovatelnost
r barevnì stálý
r po úplném vyschnutí pøetíratelný vodouøeditelnými

a rozpouštìdlovými nátìrovými hmotami (kromì
nitrocelulózových a epoxidových)

r systém na bázi vodné disperze, bez rozpouštìdel
r po zaschnutí se tmel lehce propadá a vytváøí

�lábek
r vodìodolný, ale není vhodný do míst s trvalým

pùsobením vody

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016



Akrotmel S akrylátové jednoslo�kové tmely

Základní parametry akrylátových tmelù Akrotmel S

Adheze k podkladu

r Akrylátové tmely mají výbornouAKROTMEL S
pøilnavost k porézním nasákavým materiálùm jako je
vyzrále zdivo, omítky, beton, plynosilikát, sádrokarton,
azbestocement, døevo, døevotøíska.
r V pøípadì, �e jedna z tmelených ploch bude savá
a umo�ní odchod vody pøi vysychání tmelu, lze dále pou�ít
na lakované døevo, hliník, pozink, ocel, polystyren, sklo
a jim podobné nesavé materiály. Hladká, nesavá plocha
se odmastí nebo aceto-Lukopren Odmaš�ovaèem
nem, toluenem, izoproaylalkoholem, technickým benzí-
nem, nitroøedidlem. Nedoporuèuje se pou�ití saponáto-
vých odmaš�ovacích pøípravkù.
r Nevhodnými podklady jsou polyethylen, polypropylen,
bitumen, teflon, silikon, podklady vlhké v dobì aplikace.

V podmínkách, kdy je vy�adována vysoká adheze,
doporuèujeme, vzhledem k široké škále mo�ných
podkladù, pøedem otestovat pøilnavost tmelu.

Penetrace
r K docílení co nejvyšší trvalé adheze tmelu k porézním
silikátovým materiálùm se doporuèuje stykové plochy
opatøit penetraèním nátìrem vnìjšího syntetického laku
pro venkovní pou�ití nebo penetraèním roztokem
pøipraveným z 1 dílu U a 3 dílù vody neboAKROTMEL
naøedìnou (Sokrat 2802).akrylátovou disperzí

Po�adavky na podklad
r Stykové plochy pro tmelení a lepení musí být zcela
suché, soudr�né, bez prachu a neèistot, odmaštìné, jinak
dochází k negativnímu ovlivnìní pøilnavosti.

Po�adavky na okolí a teplotu pøi zpracování
r Doporuèená teplota okolí, podkladu a tmelu v obalu
pøi zpracování je +5 a� +30 °C. Pøi oèekávaných mra-
zech nezpracovávat (minimálnì 7 dnù po nanesení nesmí
být tmel vystaven teplotám pod 0 °C).
r Nanesený tmel ve spáøe je tøeba nìkolik hodin chránit
pøed pøímým deštìm nebo pøílišným oslunìním.

Akrotmel S1 S2 S1 - transparent S4 - štuk

www.lucebni.cz

Barevné odstíny

Parametry pasty:

Hustota g/cm( )3

Penetrace ku�elem PJ( )

Stékavost ve �lábku 20x10x150 mm( )

Zasychání minpovrchové vrstvy ( )

Parametry suchého filmu:

Pevnost v tahu (MPa) ÈSN ISO 37

Ta�nost (%) ÈSN ISO 37

Tvrdost (°ShA) ÈSN ISO 48-4

Prosychání 1d/3d/7d (mm)

Tepelná odolnost C( )o

bílý

šedý

1,5

250

0

15

0,5

360

25

1,8/2,0/2,8

-25 a� +80

bílý, šedý, hnìdý

borovice, dub

1,6

230

0

10

0,5

250

30

1,7/2,0/2,6

-25 a� +80

bílý - po vyschnutí

zprùhlední

1,05

230

0

30

0,5

1100
6

1,0/2,0/2,7

-25 a� +80

bílý

1,8

240

0

15

0,55

110

36

1,5/2,1/2,9

-25 a� +80

Aplikace

Nanášení akrylátových tmelù
r Tmely se obvykle nanáší pomocí mechanic-do spár
kých nebo pneumatických pistolí z kartuší nebo hadic.
Aplikaèní špièka kartuše se seøízne dle po�adovaného
mno�ství naneseného tmelu. Z kbelíkù se do spár nebo na
plochu nanáší pomocí špachtlí.
Hmota tmelu musí vyplnit celý
objem spáry rovnomìrnì, bez
vzduchových bublin a� ke
hranám. Vhodnì tvarova-
nou stìrkou se povrch tme-
lu zarovná, zároveò se dá-
le co nejvíce vtlaèí do spá-
ry. Koneèné zahlazení se
provede štìtcem namoèe-
ným ve vodì. Tmelení a zahla-
zení je nutné provádìt s ohledem
na rychlost tvorby povrchové slupky.

Úprava spáry
r Šíøka spáry musí vyhovovat pøedpokládanému pohybu
spáry a rozta�nosti tmelu.
Mìla by být minimálnì 5 mm pro vyplnìní dostateèným
mno�stvím tmelu. Praskliny se rozšíøí na po�adovaný roz-
mìr odstranìním nesoudr�ných okrajù. Spáry menších
rozmìrù se nevyplòují, ale tmel spáru pøekrývá na obì
strany. Maximální šíøka dilataèních spár pro tento typ
tmelu je 40 mm.

r Hloubka spáry má být v�dy menší ne� její šíøka, u širších
spár cca tøetina, u menších spár cca polovina šíøe.
r Nìkteré interiérové spáry s šíøkou do 10 mm (napø.
napojovací spára u rámu dveøí) lze pova�ovat za nepo-
hyblivé nebo pouze s drobnými pohyby a není nutné
pou�ívat podkladní profily pro sní�ení hloubky.

šíøka spáry
(mm)
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hloub tmeluka
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r Optimální pomìr šíøky
je dùle�itýa hloubky spáry

pro -správné vytmelení spá
ry tmelem Akrotmel S, a to
pøedevším tam, kde se
pøedpokládá její pohyb.



Akrotmel S akrylátové jednoslo�kové tmely

r Pro vymezení hloubky spáry lze pou�ít napø. polyetyle-
nový pìnovou profil nebo jiný, tvarovì vhodný, výplòový
materiál. Vtlaèovaný podkladní profil musí mít o cca 20%
vìtší rozmìr ne� je šíøka spáry, aby pevnì fixoval tlouš�ku
tmelové vrstvy a pøi tmelení nedocházelo k jeho zatlaèová-
ní do hloubky nebo vypadávání.

r Pro správnou funkènost dilataèní spáry (venkovní
panelové spáry nebo pøi spárování dvou odlišných
stavebních materiálù) je nutné zajistit separaci jejího dna.
Zabrání se tak tøístrannému pøilepení tmelu (fixace tmelu
pouze ke dvìma stykovým stranám spáry) a to je pøedpo-
klad plného vyu�ití jeho dilataèních schopností. Lze pou�ít
PE pásku (pokud hloubka dna vyhovuje) nebo vtlaèovaný
podkladní profil s antiadhezním povrchem, pøípadnì dno
natøít separaèním napø. silikonovým nátìrem.

prodlou�enonormální
situace

akrylátový
tmel

akr l ovýy át
tmel

namáhání mù�e vést
k prasknutí tmelu

nízké namáhání
na pøímce spoje

povrchové napìtí klesá
pøi pou�ití tenké vrstvy

akrylátový
tmel

separaèní folie

pøichycení tmelu
ke 3 stìnám vede

k popraskání ve hmotì

pou�ití separaèní folie
zde vede ke sní�ení
povrchového napìtí

r Pøi Akrotmelem S1 - transparent seplošném lepení
pro rozetøení a vytvoøení vrásové struktury pou�ije zubová
stìrka s výškou zubu cca 2 mm (aby výsledná tlouš�ka ak-
rylátového lepidla byla 1 mm). Na podklad s pøipravenou
vrstvou tmelu se pøitiskne lepený materiál. Tì�ší kusy je
nutné pomocnì fixovat po dobu 24 hodin, aby nedošlo
k jejich posunu. V pøípadì le-
pení (napø. polystyrenových
nebo døevìných obkladù, leh-
kých dekoraèních prvkù a
ukonèovacích lišt na stìny a
stropy) je mo�né pou�ít i tech-
niku bodového nanášení tme-
lu z kartuší èi hadic pomocí
pistole.

Renovace (dynamicky namáhaných) spár
r Opravu stávajících nefunkèních tìsnìní spár je mo�né
provádìt odstranìním tohoto tìsnìní a dále pokraèovat
jako v pøípadì nového tìsnìní, kdy tmel spáru vyplòuje.
r Druhou mo�ností je ponechat stávající výplò jako pod-
kladní profil (pokud to její stav umo�òuje a nebude svou
pøítomností narušovat správné vytvrzení a následnou
funkènost pøetmelovací vrstvy). Spára se potom pøekryje
novou tmelovou vrstvou s rovnomìrnou tlouš�kou 5 mm
v celé tìsnící oblasti. Tato vrstva zasahuje i na fasádní ob-
last po obou stranách spáry v šíøce min. 20 mm. Pokud je
povrch hrubozrnný (více jak 2 mm) a zasahuje tìsnì ke
spáøe, nelze tento systém pøekrytí spáry pou�ít. Podle nej-
vìtší šíøky spáry se vyznaèí oblast pøekrytí spáry na obì stra-
ny. Dále se postupuje jako ve výše popsaném postupu,
kdy tmel spáru vyplòuje - dùkladné oèištìní, pøípadné
opravy spáry, stykové plochy spáry se natøou penetraèním
nátìrem, podkladní profil se opatøí separaèní vrstvou.
Vlastní tmelení se provádí po zaschnutí penetraèního nátì-
ru s tím rozdílem, �e tmel je rovnomìrnì rozetøen v celé vy-
znaèené tìsnící ploše.

Pøetírání
r Po úplném vyschnutí je mo�né tmel pøetírat vodouøedi-
telnými a rozpouštìdlovými nátìrovými hmotami (kromì
nitrocelulózových a epoxidových). V pøípadì dilataèního
pohybu tmelu ve spáøe mù�e dojít k popraskání povrcho-
vé vrstvy nátìrové hmoty, proto�e není schopna stejnì
pru�nì kopírovat dilataèní pohyby jako akrylátový tmel.

Èištìní tmelu
r Pøed vyschnutím lze tmel èistit vodou, potom pouze
mechanicky.

šíøka
spáry

hloubka
spáry

pìnová
výplò

akrylátový
tmel
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Spotøeba tmelu

Orientaèní spotøeba dle
známé šíøky a hloubky
spáry – udává metry
zatmelené spáry na
1 ks kartuše (310 ml):

h
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b
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šíøka (mm)

3 4 6 8 9 10 12 15 20 25 30 40
3 30 25 15 11,5 10 9 7,5 6 3 2,4,5 3,5 2

4 25 18 13 10 8 7 6 5 3,5 3 2,5 1,8

5 20 15 10 7 6,5 6 5 4 3 2,5 2 1,5
6 17 13 8 6 5 5 4 3 2,5 2 1, 5 1,27 5
8 13 10 6 5 4,5 4 3 2,5 2 1,5 1 0,9,3
10 10 8 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1 0,7,2



r Tyto zásady jsou urèeny pro zpracovatele akrylátových
disperzních tmelù pøi tmelení dynamicky namáhaných
spár , aby vlivem chybné aplika-(tmel spáru vyplòuje)
ce tmelù nedocházelo ke zbyteèným ztrátám. Zásady
vycházejí z "Technologických pokynù pro aplikaci akrylá-
tového disperzního tmelu Akrotmel S1”, vypracovaného
CSI Zlín (døíve VÚPS) a rovnì� ze zkušeností z øady aplikací
pøi tmelení dynamicky namáhaných spár, zejména pane-
lových objektù. Akrylátové disperzní tmely jsou vzhledem k
obsahu vody citlivìjší ne� ostatní typy pru�ných tmelù. Aby
jejich vlastnosti byly plnì vyu�ity, je bezpodmíneènì nutné
dodr�et ní�e uvedené zásady pøi jejich zpracování.

Pracovní prostøedí
r Teplota pøi zpracování tmelu i povrchová teplota tme-
leného objektu se musí pohybovat v rozmezí +5 a� +30
°C. V pøípadì deštivého poèasí, mokré nebo vlhké stykové
plochy spáry nebo silnìjšího vìtru je nutné práce pøerušit.
Nanesený tmel je tøeba 3 hodiny chránit pøed pøímým
deštìm, aby nedošlo k jeho vyplavení, nebo pøílišným
oslunìním. Minimálnì 7 dnù po nanesení nesmí být tmel
vystaven teplotám pod 0 °C, proto nezpracovávat pøi oèe-
kávaných mrazech!

Rozmìry spár
r Dilataèní spáry tmelené Akrotmelem S1 a S2 nesmí mít
vyšší pohyb ne� ± 12,5 %. To je vhodné pro panely do
max. rozponu 4,8 m. Šíøka spár by se mìla pohybovat
mezi , jinak je nutné provést úpravu její šíøky20 - 40 mm
na po�adovaný rozmìr. Maximální hloubka tmelu pro tyto
šíøe spáry je cca tøetina její šíøky.

Èištìní a oprava stykových ploch
r Pøed vlastním tmelením spár je tøeba opravit olámané
hrany stykových panelù. Oprava se provádí na podklad,
zbavený prachu, mastnot a neèistot, nánosem speciální
plastické a nestékavé.malty. Maltu lze pøipravit smíchá-
ním 1 hmot. dílu portlandského cementu, 3 hmot. dílù pís-
ku (zrnitost do 1 mm), 0,15 hmot. dílu akrylátové disperze
Sokrat 2802 A a vody. Pøípadnì lze zakoupit hotové práš-
kové maltoviny potøebných vlastností.
r Ze spáry se odstraní prach a nesoudr�né èástice (kartá-
èem nebo vyfoukáním). Pøi pøetmelování starých spár, ze
kterých bylo odstranìno nefunkèní tìsnìní, je tøeba dbát
na jeho dokonalé odstranìní hlavnì ze stykových ploch.
Boky spáry dále nesmí obsahovat jakékoli povrchové ošet-
øení, mastnotu, oleje, nesoudr�né nátìry, které by násled-
nì zhoršovalo adhezi tmelu (odstranit napø. pøebrouše-
ním).
r Obna�ená a rzí napadená ocelová výztu� se musí oèis-
tit ocelovým kartáèem a natøít antikorozním nátìrem.

Pøíprava spáry
r Pro sní�ení hloubky se do spáry vtlaèí profil kruhového
prùøezu (s prùmìrem vyšším ne� je šíøka spáry o cca 20 %)
s nenasákavým povrchem, na který se tmel nepøilepí,
napø. z pìnového polyetylénu s uzavøenými póry. Zatlaèe-
ní je nutné provést neostrým pøedmìtem, aby nedošlo
k poškození, a zkontrolovat. Dále lze hloubku sní�it vypì-
nìním PU pìnou a následnì její povrch seøíznout na po�a-
dovanou hloubku spáry.

Povrch seøíznuté pìny je nutno ošetøit antiadhezním pøí-
pravkem tak, aby bylo zabránìno pøilepení tmelu k jejímu
povrchu (pásek PE folie, Lukofob Primer B 733 nebo jiný
silikonový nátìr). Pokud není tøeba upravovat hloubku
spáry, ale její dno má adhezi ke tmelu, opìt je nutno zajis-
tit jeho separaci napø. PE páskou.
r K dosa�ení lepšího estetického dojmu je mo�no pøední
hrany spáry chránit papírovou lepící páskou, která za-
brání potøísnìní penetraèním nátìrem a tmelem. Pásky je
tøeba okam�itì po uhlazení povrchu spáry odstranit.

Penetrace stykových ploch
r K docílení co nejvyšší trvalé adheze tmelu ke stykovým
plochám (stìnám) spáry se tyto opatøí penetraèním nátì-
rem (podkladní profil se penetrací nenatírá)). U nových
staveb lze pou�ít penetraèní roztok pøipravený z 1 dílu
AKROTMELU S a 3 dílù vody (smìs musí být stále dobøe
rozmíchána) nebo akrylátovou disperzi zøedìnou vodou
(Sokrat 2802). Pomocí štìtce se stykové plochy napustí
tak, aby se na povrchu vytvoøil viditelný film. Vytmelení
spáry je mo�no provádìt po vyschnutí (zprùhlednìní)
pùvodnì mléèného nátìru. Stykové plochy nesmí být
mokré ani vlhké, jinak nedojde ke spojení tmelu s pod-
kladem.
r Pøi pøetìsòování starých spár, kdy by jejich stìny mohly
obsahova zbytky pùvodních spojovacích prostøedkù ne-
bo mastnotu z bytylových tmelù, je nutné pou�ít venkovní
syntetický lak S 1002 (naøedìný S 6006). Vytmelení spáry
je mo�no provádìt a� po zaschnutí laku do nelepivého
stavu (cca 1-2 hod).

Nanášení tmelu
r Tmelení ve svislém smìru se provádí od shora dolù.
Tmely se nanášejí mechanickou nebo pneumatickou
pistolí z kartuší nebo hadic s plastovou seøíznutou špiè-
kou, pøípadnì špachtlí z kbelíkù. Tmelení je tøeba
provádìt tak, aby hmota tmelu vyplnila celý objem spáry
bez vzduchových bublinek a� ke hranám spáry (masko-
vací pásky) a byla v plném kontaktu se stykovými
plochami (boky) spáry. V pøípadì širokých spár se tmel
klade ve více vrstvách vedle sebe. Èerstvý tmel se
zarovná pod mírným tlakem (dotlaèí) ocelovou, plasto-
vou nebo døevìnou stìrkou. Podpoøí se tak pøilnutí tmelu
k bokùm spáry. V pøípadì širokých spár se tmel klade ve
více vrstvách vedle sebe. Èerstvý tmel se zarovná pod
mírným tlakem (dotlaèí) ocelovou, plastovou nebo
døevìnou stìrkou. Závìreèné dohlazení lze provést napø.
štìtcem namoèeným ve vodì. Tmelení a zahlazení je
nutné provádìt s ohledem na rychlost tvorby povrchové
slupky.
r Koneèných plastických vlastností tmel v celé hmotì
dosáhne po 2 - 4 týdnech v závislosti na tlouš�ce vrstvy,
teplotì a vlhkosti okolí. Pøi vytvrzení tmelu dochází k
odpaøování vody a ve spáøe vzniká konkávní tvar tmelové
hmoty.
r AKROTMEL S2, který má rychlejší prùbìh vysychání a
je proto tøeba po nanesení chránit pøed velkým oslunì-
ním. To by mohlo zpùsobit pøíliš rychlé odpaøování vody
ve slabších vrstvách naneseného tmelu a zanechat
drobné trhlinky.
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Ochrana zdraví
AKROTMEL S1 plnìný a transparentní – je pro nìj vydán
bezpeènostní list.
AKROTMEL S2 a S4-štuk – jsou klasifikovány jako senzi-
bilizující, podrobné údaje jsou uvedeny v bezpeènost-
ních listech.
Pøi práci se øiïte pokyny uvedenými v bezpeènostním
listu a na etiketì. Pøi zasa�ení oèí vymývat proudem
èisté vody. Pøi styku s kù�í otøít tmel textilem a umýt vodou
a mýdlem. Po vyschnutí je tmel zdravotnì nezávadný.

Likvidace zbytkù a obalù
Tmel se po vyschnutí likviduje jako komunální odpad.
Prázdné obaly bez zbytkù tmelu se recyklují nebo likvidují
jako komunální odpad.

Balení
AKROTMEL S1 - kartuše 310 ml (odstín bílý, šedý)
AKROTMEL S2 - kartuše 310 ml (odstín bílý, šedý, hnì-
dý, borovice, dub), hadice 600 ml, kbelík 15 kg (odstín
bílý, šedý)
AKROTMEL S1-transparent - kartuše 310 ml, hadice
600 ml, kbelík 3,5 kg
AKROTMEL S4-štuk - kartuše 310 ml (odstín bílý)
Mo�nost výroby tmelù i v jiných barevných odstínech
dle pøání zákazníka (min. odbìr 200 kartuší).

Skladovatelnost
Kartuše 24 mìsícù od data výroby v pùvodních obalech
pøi teplotách +5 a� +30 °C.
PE hadice a kbelíky 12 mìsícù od data výroby v pùvod-
ních obalech pøi teplotách +5 a� 30 °C.
CHRÁNIT PØED MRAZEM!
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Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela vyèer-
pávající. V pøípadì pochybností nebo nejasností se obra�te na Oddìlení obchodnì technických slu�eb Luèebních závodù
a. s. Kolín, 321 741 351-2 ots@lucebni.cz. Pøedchozí vydání pozbývají tímto platnost. 3/2021( *
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