
Technický list

SIGA PRO AKRYL VENKOVNÍ

Stručná charakteristika
Pružný akrylátový tmel, po vytvrzení zůstává trvale elastický. Vhodný  především pro oblast ve stavebnictví, pro 
těsnění vnějších spár obvodových plášťů s velkými dilatačním pohyby, k těsnění spár interiérů u stěnových i 
stropních konstrukcí montovaných staveb, těsnění spár v oblasti okenních výplní, k utěsňování průduchů potrubí, 
spárové dlažby, zvukové izolace a pro opravy stávajících těsnění, přičemž vlastní spáry se překryjí tmelem a 
stávající těsnící hmota se ponechá ve spáře.
 

Základní vlastnosti
Barva bílá
Vzhled pastovitá hmota
Migrace nemigruje
Toxicita nejedovatý
Rozpustnost před vytvrzením ve vodě lehce rozpustný
Rozpustnost po vytvrzení ve vodě prakticky nerozpustný
Doba vytvrzování 1-2 týdny podle teploty a vrstvy
Odolnost teplotám po vytvrzení -20 až +80 oC
Přilnavost větší než soudržnost
Měrná hmotnost   g/cm3 1,35  +  0,05
Zpracovatelnost     +5 až +25 oC

Typové ukazatele

Typ plněný tmel

Tvrdost Shore A max. 30 oC ShA

Elastické zotavení % min. 60

Sekantové moduly při protažení
o 160% při 23 oC       N.mm-2

min. 0,4

Sekantové moduly při protažení
o 160% při –20 oC       N.mm-2

min. 0,6

Přilnavost a tažnost po střídavém uložení do 
betonu

vyhovuje

Odolnost vůči střídavým namáháním po 
střídavém uložení do betonu

vyhovuje

Tahové vl. při udržovaném protažení bez poruch

Tahové vl. při udržovaném protažení po 
ponoření ve vodě

bez poruch

Přilnavost a soudržnost při různých teplotách bez poruch
Objemové smrštění        % max. 25

Technické požadavky
Stékavost ve žlábku   30 mm max. 5
Penetrace kuželem při 23 oC PJ  min. 200
Penetrace kuželem při   5 oC PJ   min. 170
Sušina % hm. min. 77



Aplikace
SIGA PRO AKRYL VENKOVNÍ je pastovitá hmota, kterou je možno nanášet do spár pomocí spárovací pistole 
nebo ocelové stěrky. Během 2-4 hodin po aplikaci se na povrchu tmelu vytvoří pružný film, tmel ve vrstvě 3-4 
mm zcela proschne během cca 7 dní. Po vytvrzení si zachovává trvalou elasticitu i při nízkých teplotách, odolává 
působení vlhkosti, povětrnostním vlivům včetně UV záření, nevykazuje studený tok a zachovává si potřebnou 
pružnost po dobu živostnosti, která se předpokládá 10-15 let.  Porézní nátěry je vhodné před použitím opatřit 
penetrací,  neporézní  nátěry musí  být  před použitím čisté,  odmaštěné.  Pracovní předměty po skončení práce 
omyjte vodou, zaschlý tmel lze odstranit velmi obtížně. Po zaschnutí je možno opatřit zatmelené místo běžnými 
malířskými úpravami. 

Není vhodný pro spárování v oblasti pochůzných ploch a všude tam, kde jsou spáry trvale vystaveny působení 
vody. 

Spotřeba

šířka spáry v mm tloušťka tmelové vrstvy v mm spotřeba tmelu
na 1 m spáry v kg

15 6 0,15
20 7 0,22
30 9 0,43
40 11 0,70

Základní nátěr v případě tmelu ředěného vodou 1:3 na 1 m spáry 0,03 kg

Ochrana zdraví
Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní 
hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem. 

Balení 
Kartuše 310ml,  PE-AL-PE fólie 600 ml.

Skladovatelnost
V původním obalu a chráněný před mrazem skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

SIGA 
a.s.

SIGA a.s., Vodní 1971, 760 01  Zlín, IČO: 26267365
Výrobní závod: SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. – bud. 263, 765 82  Otrokovice
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SIGA PRO AKRYL VENOVNÍ
Spárovací trvale pružný disperzní akrylátový tmel

Charakteristika
     SIGA PRO AKRYL VENKOVNÍ je  jednosložkový těsnící  a spárovací  tmel na bázi 
akrylátu.
Tmel je pastovitá hmota, kterou je možno nanášet do spár pomocí spárovací pistole nebo 
ocelové stěrky. Během 2-4 hod. pod aplikaci se na povrchu tmelu vytvoří pružný film, který 
ve vrstvě 3-4 mm zcela proschne během 7 dní. Po vytvrzení zachovává trvalou elasticitu i při 
nízkých  teplotách  a  odolává  působení  vlhkosti  a  minerálním  olejům.  Dále  se  vyznačuje 
odolností povětrnostním vlivům včetně UV záření, nevykazuje studený tok a zachovává si 
potřebnou pružnost po dobu životnosti, která se předpokládá 10-15 let. 
     Je určen především pro oblast stavebnictví, vhodný pro těsnění vnějších spár obvodových 
plášťů s velkými dilatačními pohyby. Dále se může použít k těsnění spár interiérů u stěnových 
a stropních konstrukcí montovaných staveb, těsnění spár v oblasti okenních výplní, k utěsnění 
průduchů potrubí, spárové dlažby, zvukové isolace. 
     Není  vhodný pro spárování  v oblasti  pochůzných ploch a  tam kde jsou spáry trvale 
vystaveny působení vody.  

Základní pokyny ke zpracování 
     Z tmelených ploch musí  být odstraněny mastnoty a nečistoty. Před nanášením tmelu je 
vhodné opatřit  plochy nátěrem tmelu ředěného vodou v poměru 1:3.  Lze jej  nanášet  i  na 
vlhkou stykovou plochu prvků. Při aplikaci nesmí být podklad mokrý a je nutné dbát na to, 
aby teplota podkladu i okolí byly v rozmezí +5-+250C. Po nanesení musí být tmelová hmota 
v exteriérech chráněna ca 2 hod. před deštěm, aby nedošlo k jejímu vyplavení ze spáry.  
     Pracovní předměty po skončení práce omyjte vodou, zaschlý tmel lze odstranit velmi 
obtížně. Po zaschnutí je možno opatřit zatmelené místo běžnými malířskými úpravami.

Technické požadavky
Sušina % hm. Min. 77
Stékavost ve žlábku 30 mm mm max. 5
Penetrace kuželem penetrační jednotka min. 200
Základní vlastnosti
Forma pastovitá hmota
Barva bílá
Rozpustnost pře vytvrzením ve vodě lehce rozpustný
Rozpustnost po vytvrzení ve vodě prakticky nerozpustný
Teplota zpracování +5-+250C
Doba vytvrzování 1-2 týdny dle teploty a vrstvy
Odolnost teplotám po vytvrzení -20 až +1000C
Toxicita nejedovatý
Migrace nemigruje
Měrná hmotnost 1,25-1,35 g/cm3

Skladování:
Skladovat při teplotě od 5 do 25 0C, nevystavovat přímému slunečnímu záření. 
Doba skladování 12 měsíců, je-li skladován v originálním balení. Nesmí zmrznout !
Bezpečnost a ochrana zdraví:
Nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. 
Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce 
teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.


