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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 

 
Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné a je nutné, aby harmonizovaly s oblastmi použití a podmínkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. 
Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější návody pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti obalových nádob, barevných odstínů a dosažitelného stupně lesku jsou 
vyhrazeny. 

 
ADLER Poly-Feinspachtel Weiß  96131 
Poly- Jemný Tmel Bílý 
 

      

      

 
 

           

 
Popis výrobku Univerzálně použitelný tmel složený ze dvou komponent 

na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice rozpuštěné 
ve styrenu. 

 

Dobrá tažnost díky krémové konzistenci, vysoká plnivost a 
stálost, egalizace malých škrábanců a nerovností díky 
obzvlášť jemné struktuře, rychlé vytvrzení, snadná 
brousitelnost, velmi dobrá přilnavost na kov, dřevo, 
kámen, různé umělé hmoty i při vyšších teplotách. 

Zvláštní vlastnosti Odolný proti vodě, benzínu, minerálním olejům, zředěným 

louhům a kyselinám. 
 

Oblasti použití Výrobek se osvědčil především při opravách lodí, při jemných 

opravách nábytku ze dřeva a plastu a při vyrovnávání 

kovových povrchů. 
 

Způsob nanášení Roztírání špachtlí 
 

Poměr směšování K množství 100 g tmelu se přidá 

1 - 4 g tvrdící pasty Weill (1 g odpovídá cca 

4 - 5 cm vymačkané pasty z tuby). 
 

Doba zpracování Obě složky promíchávejte tak dlouho, dokud nedosáhnete 

rovnoměrného barevného odstínu; míchání je nutné provádět 
cca 2-6 minut 

 

Příprava podkladu Podklad je nutné zbavit rzi, tuku, prachu, musí být suchý a 

zlehka zabroušený popř. zdrsnělý. Nevytvrzený starý lak nebo 

termoplastický akrylový lak je nutné odstranit. 

U kovových podkladových povrchů by měl být v  co nejkratší 

době po obroušení nanesen tmel, aby nedošlo ke snížení 

přilnavosti. 

Krycí nátěr Množství tvrdících přísad nad 4 % snižuje přilnavost a může 

zhoršit schnutí povrchové plochy. Množství tvrdících přísad 

pod 1 %  



 

 

 

Pokračování                                                                                                                        ADLER POLY- JEMNÝTMEL BÍLÝ 96131 

Opracovaný povrch tmelu lze upravit stříkacím tmelem ADLER 

PUR-Spritzfuller 25515 nebo základním lakem ADLER 2K-

Epoxigrund. 

Má-li být výrobek nanášen v silnějších vrstvách, měl by 

obsahovat co nejméně tvrdících přísad, nebo by měl být 

nanášen ve více vrstvách. 

 

Teplota při zpracování a  Neměla by klesnout pod + 10°C 

teplota objektu Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota zpomalují proces 

schnutí. 

  Teplo urychluje, chlad zpomaluje reakci vytvrzování 

Doba schnutí Vytvrzený tmel může být opracováván po 15-30 minutách 

(broušení, vrtání, frézování). 

 

Pracovní nástroje Ihned po upotřebení vyčistěte zředěným Nitro roztokem. 

  Vytvrzený tmel již nelze odstranit rozpouštědly, ale pouze 
mechanicky nebo působením vysoké teploty (>200 °C). 

Dodávané balení 1 kg 

Způsob skladování V chladu, ne však při teplotách pod bodem mrazu 

Doba skladování 1 rok v originálně uzavřeném obalu 

Barevné odstíny Bílá 96131 

Bezpečnostní technické údaje Dodržujte údaje uvedené v bezpečnostním listu! 

  Při správném zpracování není vytvrzený tmel zdraví škodlivý. 

  Také při zpracování produktů s nízkým obsahem škodlivin je 
nutné dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření. 

 


