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100 Univerzálny tmel 
- do interiéru a exteriéru - 

 
Univerzálny tmel na rýchlo schnúce tmelenie, na drevo, 

omietku, betón a železo 
 

 
 
 

Materiál   
 

Používanie Tmel na vyplnenie a fľaky pre malé plochy. Pre tmelenie na dreve so 
základným náterom (interiér). omietku, betón a železo so základným 
náterom (exteriér a interiér). 
Upozornenie: V exteriéri sa musí univerzálny tmel MODULAN pretrieť 
bezprostredne po vysušení. Pri tmelení dreva v exteriéri môže dôjsť 
prostredníctvom napučania a vysychania dreva k výraznému 
odlupovaniu. 

Vlastnosti Univerzálny tmel MODULAN je rýchlo schnúci opravársky tmel, s 
dobrým vypĺňaním, zabraňujúci hrdzi, s nízkym obsahom škodlivých 
látok. Veľká výdatnosť. 
Univerzálny tmel MODULAN sa dá v krátkej dobe viackrát po sebe 
natrieť a dá sa veľmi dobre brúsiť. Používajte nerezové nástroje. 

Spôsob dodania Hotový tmel 

Farebný odtieň Biela. 

Látky v obsahu Akrylová disperzia, krieda, oxid titaničitý, voda, pomocné prostriedky 

Kód produktu M-PG 01 

Skladovanie Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú 
nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte. 

Veľkosti obalov 360 g a 1,3 kg. 

 
Zapracovanie   

 
Podklad 

Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred 
odborne pripravené. Odporúčame pritom dodržiavanie VOB, DIN 18 
363, časť C, kap. 3. Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný 
materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré nedržia. Hladké plochy sa 
musia zdrsniť, podklady so silnými sacími schopnosťami ako 
omietka, betón, pórobetón atď. natrieť základným náterom . Nedrží 
na skle a hladkom plaste. 

 
Dosky s tvrdými vláknami sa musia v každom prípade natrieť 
základným náterom. 
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 Železo sa musí natrieť základným náterom firmy HORNBACH na 

ochranu pred koróziou. 
Minerálne podklady so silnými sacími schopnosťami natrite 
základným náterom HORNBACH. 
Neporušené staré nátery musíte riadne zbrúsiť, poškodené staré 
nátery odstrániť. 

Zapracovanie/Vytvorenie 
náteru 

Hrúbka vrstvy na každý pracovný krok do 1 mm. Po cca 1-2 
hodinách je univerzálny tmel MODULAN vysušený na brúsenie 
a dá sa pretrieť tiež akrylovým lakom firmy HORNBACH, lakom 
s umelou živicou HORNBACH alebo disperznými farbami 
HORNBACH. 

Čistenie nástrojov Po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok. 

Spotreba Cca 1,9 kg na m²/mm hrúbky vrstvy. 

Doba sušenia Cca 2 hodiny na mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 65%. 

Teplota zapracovania Minimálne +5 °C pre podklad a vzduch, pri zapracovaní a počas 
sušenia. 

 
Upozornenia   

 

Rady k bezpečnosti Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do 
kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. 
Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi. 

Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Vysušené 
zvyšky materiálu sa môžu odstrániť ako domový odpad. Odovzdajte 
nádoby s tekutými zvyškami farby na zberných miestach pre staré 
farby. 
AVV odpadový kľúč č. 080410. 

Stav 10.2015 
 

 
 
 
 
 

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu 
a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. 
Nepredstavujú žiadnu záruku alebo prísľub záruky. 

 
 

Hornbach Baumarkt AG 
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