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TRANSPACRYL 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
S.N.A.I.L. s.r.o.,Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841  www.soudal.sk 

 
Transpacryl je mimoriadne kvalitný jednozložkový pružne plastický tmel na báze akrylovej disperzie. 
Transparentný po úplnom vytvrdnutí. 
 
Technické dáta: 

Báza akrylátová disperzia 
Konzistencia stabilná pasta 
Systém vytvrdzovania (*) fyzikálne vysychanie 

Tvorba šupky (*) (20°C/65% r. v.)  cca 15 min. 

Rýchlos ť vytvrdzovania (20°C/65% vlhkos ť) 14 dní 

Zmrštenie Cca 35% 

Špecifická hmotnos ť cca 1,06 g/ml 

Teplotná odolnos ť -20°C až +70°C 

Maximálna deformácia ±12,5% 
(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a objeme naneseného tmelu 
 
Charakteristika: 
� po úplnom vytvrdnutí transparentný 
� jednoduchá aplikácia 
� mimoriadne dobre priľnavý na porézne materiály 
� mimoriadne dobre priľnavý na eloxovaný hliník a PVC 
� po vytvrdnutí vodeodpudivý, vodotesný 
� po vytvrdnutí pretierateľný 
� obsahuje fungicídy – vhodné pre sanitárne aplikácie 
 
Príklady použitia: 
� tmelenie spojov s pohybom do 12,5 % 
� tmelenie a vyplňovanie prasklín a trhlín v murive a 

sadrokartóne 
� tmelenie spojov medzi zárubňami okien a dverí a murivom 
� tmelenie špár pod parapetmi, prahmi a parketovými 

obvodovými lištami 
 
Prevedenie: 
Farba: transparentná, po vytvrdnutí biela 
Balenie: kartuša 300 ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C.  
 
Podklady: 
Vhodné povrchy: Všetky dostupné porézne stavebné materiály, 
eloxovaný hliník, keramické obklady 
Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. 
Príprava: povrch dôkladne vyčistite, silne porézne materiály 
možno pred zahájením tmelenia napenetrovať zriedeným 
Transpacrylom  (1 diel Transpacrylu  a 2l vody) 
 
Odporú čame vždy uskuto čniť predbežný test pri ľnavosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovný postup: 

Nanášanie: ručnou alebo pneumatickou aplikačnou pištoľou. 
Pracovná teplota: +5°C až +30°C 
Neaplikujte, pokiaľ hrozí bezprostredné nebezpečie dažďa 
alebo mrazu. 
Čistenie: Vodou bezprostredne po aplikácii. 
Oprava: Transpacryl 
 
Veľkos ť špáry: 
Minimálna šírka: 5 mm 
Maximálna šírka: 20 mm 
Minimálna hĺbka: 5 mm 
Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry 
 
Bezpečnos ť a hygiena: viď bezpečnostný list výrobku a údaje 
uvedené na etikete 
 
Poznámka:  
Nepoužívajte na miestach, kde je tmel trvalo vystavený vode. 
Neodporúčame používať Transpacryl na tmelenie skla. 
Krátkodobé ponorenie (do 24 hod) spôsobí zmenu farby 
povrchu tmelu (zmliečni sa), mechanické vlastnosti zostanú 
nezmenené. Dlhodobé ponorenie (14 dní): dochádza k úplnému 
vybieleniu, mechanické vlastnosti sa trochu zhoršia. 


