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POPIS

Super-ľahký, vysoko kvalitný špeciálny tmel-plnič na vnútorné i vonkajšie použitie.Čisto a bez
potreby brúsiť vypĺňa vlasové praskliny, diery po hmoždinkách a klinčekoch pred nanášaním
interiérových a exteriérových farieb. Nezmrašťuje sa, nepraská, nesteká, nevyžaduje brúsenie,
pretierateľný, vodostály, vynikajúca priľnavosť k podkladu, pred zaschnutím čistiteľný vodou.
Na väčšinu aplikácií postačuje nanášanie v jednej vrstve.

DOPORUČENÉ POUŽITIE

Na opravu vlasových prasklín a väčších prasklín, dier a iných poškodení vo všetkých pórovitých

materiáloch, sádrokartóne, dreve, drevotrieske, jemných štukových a sádrových omietkach a
betonových paneloch pred nátermi. Je veľmi vhodný na opravy poškodených rohov.
TECHNICKÉ ÚDAJE

DOBA SCHNUTIA

Konzistencia
Pretierateľný

nestekavá, namixovaná hmota s nízkou hmotnosťou
vodou riediteľnými farbami
po 2 hodinách,
syntetickými farbami
po 24 hodinách
Priľnavosť ČSN 73 2577)
0,633 MPa (požiadavka normy min. 0,25 MPa)
Objemové zmeny ČSN 722346
1,025% (požiadavka normy -max. 20 %)
Odolnost voči vode
potrebné ošetriť vrchným náterom
Odolnosť voči praskaniu
vynikajúca
Hustota
0,44 kg/ 1 liter
Sušina (%)
51 ± 0, 5
pH
9 ± 0,25
Farba
snehobiela
UV stabilita
vynikajúca
Zápach
slabý po akrylátoch a čpavku
Teplota vznietenia
vyššia než 94°C
Zaschnutý a pretierateľný
Celkom vytvrdený

30minút až 2hodiny
7 dní

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a zle priľnutých zvyškov starých farieb.

APLIKÁCIA

Pokiaľ je tmel v nádobke zaschnutý dlhším skladovaním, pridajte čajovú lyžičku vody na
každých 200 ml produktu a premiešajte. Pomocou pružnej, HLADKEJ špachtle vtlačte
ONETIME® do otvoru alebo praskliny a povrch uhlaďte. Vodou riediteľnými farbami môžete
pretierať po 2 hodinách. ONETIME® po zaschnutí saje farbu, preto je doporučované aplikovať
viac vrstiev interiérového náteru. Syntetickými farbami je možné pretierať po 24 hodinách.
V exteriéri ONETIME® vždy pretrite farbou.

NEVHODNÉ POUŽITIE

Kovové alebo plastové povrchy.
Na nanášanie na veľkých plochách v tenkej vrstve ako stierkový tmel.
Na medzery medzi sadrokartónovými doskami spojenými špárovacou páskou.
Nemá izolačné vlastnosti, nedá sa použiť na lepenie ani na flexibilné spoje a dilatačné špáry ani
ako konštrukčný tmel.

ČISTENIE NÁSTROJOV

vodou (pred vytvrdením)

BALENIE

0,25 litra, 0,5 litra, 1 liter, 4 litre

BEZPEČNOSŤ

MSDS - Karta bezpečnostných údajov.

SKLADOVATELNOSŤ

Minimálne 2 roky od dátumu výroby v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom mieste
mimo pôsobenia priameho slnka a pri teplote 25°C. Nádoby uchovávajte pevne uzavreté.
Neskladujte pri teplotách pod 0°C.
Táto informácia je podaná s dobrým úmyslom. Výrobca ani dovozca nezodpovedá za žiadne riziko alebo nároky,
ktoré môžu vyplývať z používania jeho výrobkov mimo jeho dohľad. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť
údaje bez predchádzajúceho oznámenia.

