
 

 

Tmel na spáry  
Tmel s optimalizovanými vlastnostmi! 

  

 

      

 

 

       

       
 
 

 

10-15 m2/1 l     
 1 nátěr     

7350   
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Popis produktu:  

Bezbarvá polymerní disperze pro 
tmelení prasklin a spár broušených 
parket. Extrémně vysoká tmelící 
schopnost, krátká doba schnutí a 
dobrá brousitelnost činí z tohoto 
výrobku výjimečný produkt. Osmo 
Tmel na spáry se kombinuje s 
prachem z broušení a tím lze 
dosáhnout stejného barevného odstínu 
jako podkladový materiál.   

 

Doporučené použití:  

OSMO Tmel na spáry je vhodný pro 
vyplnění menších spár (< 2 mm) a 
malých poškození (např. otvory po 
šroubech v dřevěných a parketových 
podlahách. Je univerzálně použitelný 
pro všechny druhy dřeva. Není vhodný 
pro použití v pružných konstrukcích, 
jako jsou např. palubkové podlahy, 

netuhé podlahy, roštové podlahy a 
hrubé typy podlah, jako jsou například 
korkové podlahy. 

 

Složení: 

Na bázi polymerní disperze plniv, 
emulgátorů a vody. Podrobné 
informace jsou k dispozici na vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

Specifická hmotnost: 1,05 – 1,10 
g/cm3 

Viskozita: lehce viskózní 

Zápach: bez zápachu 

Bod vzplanutí: neaplikuje se 

 

 

 



 

 

Skladovatelnost:  

Doba životnosti je 12 měsíců a více, je-
li výrobek uchován dobře uzavřený na 
suchém místě při teplotách v rozmezí 5 
– 30 °C. Během skladování i přepravy 
chraňte před mrazem. 

 

Příprava:  

Dřevěnou podlahu obruste až na dřevo 
a zajistěte čistý povrch bez olejů, tuků 
a jiných nečistot. Finální broušení před 
použitím Osmo Tmelu na spáry 
proveďte pásovou bruskou (zrnitost 
plátna P80) nebo vibrační bruskou 
(zrnitost plátna P60). Povrch před 
nanesením tmelu důkladně vysajte.  

Upozornění: brusný prach se zbytky 
starých nátěrů nepřidávejte do tmelu, k 
tomuto můžete použít pouze brusný 
prach z čistého dřeva. 

 

Zpracování/Aplikace: 

Před zpracováním Osmo Tmel na 
spáry důkladně promíchejte, aby došlo 
k homogenizaci případných usazenin. 
Do tmelu zamíchejte brusný prach 
pokud možno ze stejného druhu dřeva 
tak, aby vznikla snadno roztíratelná 
těstovitá hmota (přídavek brusného 
prachu cca 15 % hmot.). Správná 
konzistence tmelu je důležitá pro 
následné zpracování. Příliš hustá 
pasta v prasklinách špatně přilne a při 
následném broušení může vypadávat. 
Je-li tmel příliš řídký, zanechává 
nevyplněné praskliny. Je-li dřevěný 
prach vláknitý (zvláště u exotických 
dřev), může to způsobit potíže při 
míchání a špatné zapracovávání tmele 
do prasklin. V takovém případě snižte 
podíl přidaného prachu. Doporučujeme 

tmel důkladně promíchat ve zvláštní 
nádobě. 

Osmo Tmel na spáry nanášejte 
diagonálně pomocí nerezové dvojité 
špachtle, při čemž jej silou zatlačujte 
do prasklin či otvorů. V případě potřeby 
postup opakujte. Po zhruba 30 – 60 
minutách je možno zaschlý tmel 
nahrubo přebrousit (zrnitost P80). 
Následuje finální broušení (zrnitost 
P100 – P120) tak, aby na povrchu 
parketové podlahy nezbyly žádné 
zbytky tmelu. Po finálním přebroušení 
je možno podlahu ošetřit voskovými 
oleji řady Osmo. Místa znečištěná 
tmelem ihned omyjte vodou. 

Upozornění: Vzhledem k tomu, že 
namíchání tmele a jeho zpracování 
silně závisí na druhu dřeva a použitém 
dřevném prachu, důrazně 
doporučujeme provést zkušební 
aplikaci. Tmel nepoužívejte v pružných 
podlahách. 

 

Čištění pracovního nářadí:  

Ihned po použití vyčistěte vodou a 
mýdlem.  

 

Vydatnost :  

1 l výrobku vystačí přibližně na 10 – 15 
m2, vydatnost nátěru závisí na velikosti 
a počtu tmelených prasklin. 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 30 – 60 minut (za běžných 
klimatických podmínek: 23°C/50% 
relativní vzdušná vlhkost). Při nižších 
teplotách a/nebo vyšší vzdušné 



 

 

vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.  
Během schnutí zajistěte dobré větrání. 

 

Upozornění: 

I při použití Osmo Tmele na spáry s 
nízkým obsahem škodlivin je nutno 
dodržovat běžná pravidla bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Při tvorbě 
prachu používejte ochrannou roušku. 
Bezpodmínečně používejte nerezové 
nářadí. Při broušení dbejte na to, 
abyste neobrousili staré hřebíky nebo 
podobný materiál, který by se dostal do 
brusného prachu – kovové piliny 
způsobují rezavé skvrny na povrchu 
podlahy. Jiné použití než to, které je 
popsáno v tomto technickém listu, je 
možné pouze na základě našeho 
výslovného souhlasu. Berte v úvahu i 
technické informace, týkající se 
ostatních materiálů, použitých při 
ošetření podlahy. Dodržujte požadavky 
příslušných norem. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zabraňte styku s očima, kůží nebo 
oděvem. Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list. 

 

Odstraňování: 

Zbytky výrobku a znečištěné obaly 
odstraňujte v souladu s požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
místními předpisy – předejte ve 
sběrných místech nebezpečných 
odpadů (doporučený kód dle Katalogu 
odpadů: 08 01 19 Vodné suspenze 
obsahující barvy nebo laky s obsahem 
organických rozpouštědel nebo jiných 
nebezpečných látek). Recyklujte pouze 
pečlivě vyprázdněné obaly. 

 

Barevné odstíny:  

7350 bezbarvý 

 

Velikosti balení:   

1 l, 5 l 

 

Výše uvedené informace jsou 
poskytnuty v dobré víře a podle našich 
nejlepších znalostí, nepředstavují ale 
jakoukoliv záruku. 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   
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