
KITTFORT PRAHA  
Horňátky 1  

277 11 Neratovice 
  

Švédský tmel 
                             

 
Název výrobku 
Kittfort Švédský tmel  
Složení 
 akrylátový krémovitý tmel pro interiérové i exteriérové použití 
Odstín 
 bílý 
Ředidlo 
Voda 
Nanášení 
Tmel je určen k  vyspravení trhlin ve zdivu , k opravě odpadlých rohů, utěsňování spár mezi deskami sádrokartonu, k 
opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek, apod. 
Kittfort Švédský Profi se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem a také stříkacím 
zařízením. 
Tmelení: provádíme od 0,5mm – 3mm v jedné vrstvě. Po 30 min.vytváří tvrdý brusný film . Vrstva 1-3 mm zcela 
proschne za 30min. - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy., Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití 
v exteriéru - nutno opatřit okamžitě nátěrem).  
Návod k použití: Tmelená místa  musí být soudržná, zbaveny mastnoty a prachu. 
Po zavadnutí  je možné povrch vyhladit vlhkou houbou, po vytvrzení lze tmel přebrousit brusným plátnem 100-120. Po 
zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty. ( syntetické, emaily, akrylátové … ) 
Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou. Práci dodržujte základní hygienická pravidla.  
Kittfort Švédský tmel nanášíme pomocí špachtle,stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem a také stříkacím 
zařízením  
Tmelení: provádíme od 0,5mm – 3mm v jedné vrstvě. Po 30 min.vytváří tvrdý brusný film . Vrstva 1-3 mm zcela 
proschne za 0,5 - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy., Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití 
v exteriéru - nutno opatřit nátěrem).  
Vydatnost 
 0,8 kg / m - při 1mm vrstvě 
Vzhled                                
máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot                                
Doba zasychání         
v hodinách 
 st.2 max.2                                                                                     
 st.4 max.24  
Balení 
300g,500 g,2kg 
První pomoc 
Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc. 
Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení. 
Při požití: vypít asi půl  litru vody.Drážděním hrdla vyvolat dávení.                              
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem 
Při zasažení očí:  okamžitě vyplachovat 10-15 minut proudem čisté vody  
 
 
Záruční doba:   24  měsíců od data plnění uvedeného na obalu. 


