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TECHNICKÝ  LIST 

 PERDIX – 810 ŠLEHANÝ TMEL  

 

 

Charakteristika výrobku 

 

Perdix - 810 Šlehaný tmel je super lehký tmel bílé barvy vhodný pro interiér i exteriér, který v 

mnoha případech nahrazuje sádru. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení 

vody, mrazu a má velmi dobrou přilnavost k podkladům (beton, omítka, dřevo atd.) Nahrazuje 

sádru, je vhodný na opravu prasklin v omítkách. Trvale vyplní vlasové i větší spáry. 

 

 

Vlastnosti 

 

Je UV stabilní, nehořlavý, nejedovatý, nedráždí oči a kůži. Perdix - 810 Šlehaný tmel je 

zdravotně a ekologicky nezávadný. Je přetíratelný, nestéká, nepraská a nesmršťuje se. 

 

 

Technické údaje 

 

Barva                          Bílá 

Místo použití                       Interiér i exteriér 

Aplikační teplota                 +5°C až +30°C 

Teplotní odolnost                -40°C až +80°C 

Spotřeba                              Závisí na velikosti spár 

 



                     
 

 

 
DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 66441 Popůvky Tel: 541 420 850 , email : distrimo@distrimo.cz 

Návod k použití 

 

Povrch musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Porézní materiály je vhodné před 

použitím ošetřit Perdix - 510 Penetračním nátěrem. Pomocí špachtle aplikujte tmel do otvoru či 

praskliny a uhlaďte. Vyspravený povrch je přetíratelný. Při venkovních aplikacích vždy přetírejte 

barvou. Znečištěné pomůcky po skončení práce omyjte vlažnou vodou. Nepoužívejte na kovy a 

plasty. Tmel není vhodný pro nanášení ve velkých plochách v tenké vrstvě. 

 
 

První pomoc 

 
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Postižená místa 

důkladně omyjte vodou a mýdlem pokud nedošlo k poranění pokožky. Ošetřete vhodným 

krémem. Při zasažením očí: Odstraňte kontaktní čočky a vyplachujte proudem pitné vody po 

dobu nejméně 15 minut. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa vodou. Podejte postiženém 

k vypití 2-5 dl vody. Nevyvolávejte zvracení. V případě přetrvávajících potížích vyhledejte 

lékaře. 

 

Skladování 
 

 
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v originálně uzavřeném 

obalu při teplotě +5°C až +25°C. 

 

Likvidace 

 

Prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně komunálního odpadu. Po vymytí je obal 

recyklovatelný. 

  

 


