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Popis výrobku
Tmel Promat® je speciálně vyvinutá, bílá, vysoce plastifikovaná suchá 
maltová směs s mnohostranným rozsahem použití. Po rozmíchání 
s čistou vodou z vodovodu vznikne plasticky vláčná hmota, která po 
vytvrdnutí pevně drží na stěnách a stropech vhodných pro obkládání. 
Je prodyšná, ve velkém rozsahu chemicky indiferentní. Materiál je 
nastaven speciálně na relativně silně nasákavé podklady.

Oblasti použití
Vyplňování a vyrovnávání styků desek, vystěrkování spár a rohů, hlav 
vrutů nebo hřebíků a svorek. Celoplošné vystěrkování ploch z des-
kových materiálů, vyplňování a vyrovnávání děr a trhlin ve stěnách, 
stropech a opláštěních z jiných stavebních materiálů.
Tmel Promat® je určen pro použití v interiéru, ne však v prostorách 
s vyloženě mokrým provozem.

Konstrukce Promat 120, 128, 135, 150, 420, 428, 435, 450, 460, 703, 
705 a 715.

Zpracování
Odstraňte staré zbytky omítky, barev a tapet, rovněž zbytky vosku, 
olejů a tuků. Podklad musí být pevný, zbavený prachu a suchý. Plochy 
případně trochu zdrsněte a navlhčete.
Zpracovatelnost tmelu Promat® je cca 45 minut. Případný tuhnoucí 
tmel Promat® nelze znovu naředit přidáním vody. Hmotu lze použít 
od teploty +5 °C. Zpracování ocelovou stěrkou na sádrokarton nebo 
zednickou lžící.
Spáry mezi deskami mohou mít šířku až 10 mm. V závislosti na nasá-
kavosti vyplňte cca 1,0 až 1,5 m lože spáry, vložte armovací pásku, 
přitlačte ji stěrkou, vyhlaďte a přestěrkujte. Zaschlý tmel s armováním 
znovu přetmelte a vyhlaďte (šířka cca 25 cm) a následně po zaschnutí 
přetáhněte vrstvou jemné stěrky dostatečné šířky do ztracena 
směrem do plochy desky. Pro dosažení plochy bez patrných pře-
chodů konečný suchý tmel Promat® případně přebruste.
Hlavy vrutů apod. vyplňte tmelem Promat® a uhlaďte – min. dvakrát, 
případně vícekrát dle hloubky.

Poměr míšení, rozmíchání
Na 20 kg tmelu Promat® (originální pytel) použijte cca 10,5 l čisté 
vody. Tmel Promat® vsypte pomalu a stejnoměrně do vody. Na povr-
chu nechte trochu vody a nechte cca 2 minuty reagovat.
Směs rozmíchejte ručně nebo míchačkou na vláčnou kašovitou 
hmotu vhodnou ke stěrkování. Nevsypávejte další hmotu (nebezpečí 
vzniku žmolků). Další přísady nejsou nutné a nesmějí se ani přimíchá-
vat. Pro konečné stěrkování ploch namíchejte hmotu plastičtější.

Značení
Značení na etiketách výrobku odpovídá právě platnému zákonnému 
stavu.

Zvláštní upozornění
Tato doporučení se opírají o naše dosavadní zkušenosti z praxe 
a o pečlivě prováděné zkoušky, které jsou průběžně doplňovány 
a rozšiřovány.
Jelikož na kontrolu nutných předpokladů a použitých metod zpra-
cování nemáme jakýkoli vliv, je naše doporučení nutno přizpůsobit 
místním poměrům. Před konečným provedením prací doporučujeme 
provést vlastní zkoušky.

Tmel Promat®

Technické údaje

Třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1

Pevnost v tahu při ohybu po 1 dni cca 1,0 N/mm2

po 28 dnech cca 4,8 N/mm2

Pevnost v tlaku ⊥ po 1 dni cca 2 N/mm2 
po 28 dnech cca 9 N/mm2
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