
TECHNICKÝ LIST

Pattex Štukový akryl 
Extrémne pružný akryl na disperznej báze
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  VLASTNOSTI
  ´ vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu 
  ´ elastický 
  ´ vhodný na hrubé povrchy 
  ´ pretierateľný* 
  ´ pre interiér aj exteriér  

* venujte pozornosť pokynom v technickom liste 

  OBLASTI POUŽITIA
Pattex Štukový akryl je vyplňovacia hmota na disperznej báze. 
Na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý ako pretiera-
teľný akryl na praskliny v stenách, škáry medzi sadrokartónmi, 
škáry okolo okien a dverí. Veľmi dobre priľne k väčšine staveb-
ných materiálov ako sú omietky, drevo, kameň a pod. Vhodný aj 
na vlhké a porézne materiály. Nie je vhodný na PE, PP, EPDM, 
PTFE, prírodný kameň a pod. Pred použitím skontrolujte citlivosť 
materiálov. Produkt je určený na použitie v domácnostiach.

  PRÍPRAVA PODKLADU
Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všet-
kého, čo by mohlo brániť správnemu priľnutiu. Škáry rozšírte 
pomocou vhodného nástroja a skontrolujte ich prídržnosť. Pe-
netračný náter nie je nutný.

  SPRACOVANIE  
Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kar-
tušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. 
Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár 
rovnomerne. Povrch tmelu vyhlaďte vlhkým drievkom alebo šká-
rovacou stierkou navlhčenou v čistej vode. Chráňte pred dažďom, 
kým silikón na povrchu nezaschne. Spoj je pretierateľný najskôr 
nasledujúci deň po aplikácii v závislosti od hrúbky škáry.

  NEPREHLIADNITE
Materiál spracovávajte pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. 
Počas aplikácie a v dobe vytvrdzovania chráňte akrylát pred mra-
zom. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné nára-
die a znečistené plochy vodou, skôr ako dôjde k úplnému vytvrd-
nutiu. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. 
Tmel nie je možné odstrániť rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí nespot-
rebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na uklada-
nie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou 
na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajte 

mimo dosahu detí. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte 
bezpečnostných údajov.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, 
ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachuj-
te pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití 
vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte 
lekára.

  BALENIE
Kartuša: 280 ml

  SKLADOVANIE
18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, 
uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred 
teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.



UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množ-
stvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a ne-
priaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením 
týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk

  TECHNICKÉ ÚDAJE
NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT 

Báza polymér-disperzia
Hustota 1,5 g/cm³
Doba zavädnutia*  max. 30 min. 
Rýchlosť vytvrdzovania*  0,5 mm/24 hod. 

VYTVRDNUTÝ PRODUKT
Tepelná odolnosť  cca od -20 °C do +70 °C 
Farba  biela
Pretierateľný po cca 1-3 dňoch 
Max. priepustná celková deformácia 10 %
Pohybová schopnosť 20 %
Štruktúra povrchu ľahko štruktúrovaný
5 m škára (6x6 mm)  cca 100 ml 
Obsah VOC  0,13 kg/kg 
* V závislosti od klimatických podmienok a od materiálu.


