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VLASTNOSTI
 � vynikající odolnost vůči UV záření
 � elastický
 � vhodný na hrubé povrchy
 � přetíratelný*
 � pro interiér i exteriér

*věnujte pozornost pokynům v technickém listu

OBLASTI POUŽITÍ
Pattex Štukový akryl je vyplňovací hmota na disperzní bázi. Pro 
použití v interiéru i exteriéru. Lze použít jako přetíratelný akryl na 
praskliny ve zdech, spáry mezi sádrokartony, spáry okolo oken 
a dveří. Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů, jako 
jsou omítky, dřevo, kámen apod. Vhodný i na vlhké a porézní 
materiály. Není vhodný pro PE, PP, EPDM, PTFE, přírodní kámen 
apod. Před použitím zkontrolujte citlivost materiálů. Produkt je 
určen pro použití v domácnostech.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všeho, 
co by mohlo bránit správnému přilnutí. Spáry rozšiřte pomocí 
vhodného nástroje a zkontrolujte jejich přídržnost. Penetrační 
nátěr není nutný.

ZPRACOVÁNÍ
Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na 
kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/
spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte 
do spár rovnoměrně. Povrch tmelu vyhlaďte vlhkým dřívkem 
nebo spárovací stěrkou navlhčenou v čisté vodě. Chraňte před 
deštěm, dokud silikon na povrchu nezaschne. Spoj je přetíratelný 
nejdříve příští den po aplikaci v závislosti na tloušťce spáry.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Materiál zpracovávejte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 
°C. Během aplikace a v době vytvrzování chraňte akrylát před 
mrazem. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní 
nářadí a znečištěné plochy vodou, než dojde k úplnému vytvrzení. 
Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Tmel nelze 
odstranit rozpouštědlem. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu 
odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvrzený obsah 
odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného 
odpadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bližší informace o produktu 
naleznete v bezpečnostním listu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, 
ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte 
pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití 
vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte 
lékaře.

BALENÍ
Kartuše: 280 ml

SKLADOVÁNÍ
18 měsíců od data výroby při skladování v originálním 
uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před 
teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C.

Pattex Štukový akryl
Extrémně pružný akryl na disperzní bázi



DISTRIBUTOR:
Henkel ČR spol. s r.o., 
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE
NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze polymer – disperze
Hustota 1,5 g/cm³
Doba zavadnutí* max. 30 min
Rychlost vytvrzování* 0,5 mm/24 hod.

 
VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost cca od -20 °C do +70 °C
Barva bílá
Přetíratelný po cca 1–3 dnech
Max. přípustná celková deformace 10 %
Pohybová schopnost 20 %
Struktura povrchu lehce strukturovaný
5 m spára (6x6 mm) cca 100 ml
Obsah VOC 0,13 kg/kg
*V závislosti na klimatických podmínkách a na materiálu.

UPOZORNĚNÍ:
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí 
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve 
uvedené informace svoji platnost.


