
 
 
 

Technický list 08.01 Silikonové stěrky 

 

Výrobek  Silikonové stěrky určené k odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu, 
dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat tmelovou 
vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná 
þ Díky obsahu silikonu zamezuje ulpívání tmelů a usnadňuje čištění; 
þ Umožňuje rychle a přesně docílit požadovaného profilu spáry; 
þ Umožňuje stáhnout přebytečný tmel a tzv. „zatažení“ tmelové vrstvy do  
    spáry; 

Použití  - pro butylenové, akrylové, silikonové, polyuretanové, a hybridní tmely; 
- po aplikaci tmelové vrstvy a navlhčení rozprašovačem vhodnou stranou  
  zarovnat tmel ve spáře; 
 

Typy  Tmelařská spárovací stěrka – hobby 
Plastová čtverhranná stěrka zelená - profi 
Silikonová stěrka, čtyřhranná, sklenářská - profi 
 

Barva  Tmelařská spárovací stěrka – hobby 
Plastová čtverhranná stěrka zelená – profi 
Silikonová stěrka, čtyřhranná, sklenářská – profi 
 

20 ks / v kartonu 
volně 
volně 

Skladovatelnost  V originálních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorách, 
chráněny před prachem, žárem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při 
teplotách od +5°C do + 30°C. 

Podklad  Na všechny znečistěné podklady od mastnot, olejů, mazadel, tmelů, lepidel 
apod; 

Pokyny  Před použitím stěrky navlhčete podklad rozprašovačem s roztokem mýdlové 
vody. 
Dle typu spáry a požadovaného profilu tmelové vrstvy zvolte požadovaný 
konec nebo stranu stěrky a přebytečný tmel stáhněte a vyprofilujte tmelovou 
vrstvu. Stěrku vždy držte pod úhlem, aby přebytečný tmel zůstával na stěrce a 
neznečišťoval okolní plochy. Přebytečný tmel ze stěrky průběžně odstraňujte, 
stěrku udržujte po celou dobu práce navlhčenou a čistou. 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 04.11.2002 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


