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Již namíchaný výrobek pro
jednoduchou práci s hladkou
zpracovatelností

Snadno zpracovatelný výrobek pro 
rychlé a hladké dokončení spár:
•  Vhodný pro nanášení základní 

vrstvy a překrývání
•  Již namíchaný pro minimální práci 

při rozmíchávání, ředění a přidávání 
přísad

•  Snadná aplikace, dlouhá životnost



��������������������������

Popis
Univerzální, předem namíchaný spárovací tmel 
SHEETROCK® obsahuje vinylová pojiva a další 
přísady dodávající výrobku vlastnosti převyšující 
vlastnosti běžných již namíchaných výrobků. 
Přípravky firmy United States Gypsum Company
jsou na vinylové bázi a namíchané do krémovité, 
hladké konzistence. Mají vynikající roztíratelnost, 
pojivost a snadnou zpracovatelnost. Mohou být 
používány přímo z přepravní nádoby a vyžadují 
pouze minimální rozmíchání, ředění a přidávání 
přísad. Spárování je rychlé, snadné a hladké, čímž 
se snižují pracovní náklady a zlepšuje se vzhled 
a kvalita práce.

Návod k použití
•  Zapracování podkladové pásky
•  První vrstva překrývající kovové rohové lišty  

a hlavy vrutů
•  Druhá a třetí (vrchní) vrstva
•  Texturování
•  Trhliny ve vnitrní omítce nebo zdivu nevlhčete
•  Lze použít na betonový podklad

Výhody
•  Již namíchaný přípravek pro pohodlí  
 a hospodárnost:

Přípravek předem namíchaný ve výrobě pro 
vysokou jakost výsledku. Čas potřebný pro 
rozmíchání a hlazení je výrazně omezen.

•  Lepší roztíratelnost, vynikající pojivost:
Univerzální předem namíchaný spárovací tmel 
SHEETROCK® se vyznačuje dobrou odolností 
vůči trhlinám a vynikající přilnavostí. Vynikající 
pojivové vlastnosti zůstávají zachovány i při 
vlhkém pracovním prostředí, které často oslabuje 
soudržnost jiných tmelů.

•  Méně odkapků, méně odpadu.
Máslovitá konzistence Univerzálního, předem 
namíchaného spárovacího tmelu SHEETROCK® 
minimalizuje množství odkapávající hmoty 
a snižuje riziko vzniku skvrn. Tím se prakticky 
eliminuje potřeba nákladného čištění. 
V nádobě je možno směs uchovávat ve vlhkém 
a namíchaném stavu k použití o další měsíce 
později.

•  Nepatrné sesychání pro jemnější konečný  
 povrch:

Smršťovací vlastnosti jsou regulovány již při 
výrobě a výsledkem je jemnější výsledný  
povrch bez potřeby dodatečné práce.

•  Nepatrné sesychání pro jemnější konečný  
 povrch:

Smršťovací vlastnosti jsou regulovány již při 
výrobě a výsledkem je jemnější výsledný  
povrch bez potřeby dodatečné práce.

•  Méně problémů při dekoračních úpravách:
Testy ukazují, že univerzální, předem namíchaný 
spárovací tmel SHEETROCK® je zvláště odolný 
vůči tvorbě trhlin podél okraje pásky. Hladkost 
dokončené spáry a nepřítomnost jakékoli 
chemické reakce s kvalitními nátěry či  
tapetami usnadňuje dekorační úpravy.

Příprava
Umístěte a přichyťte sádrokartonové desky 
v souladu s doporučeními výrobce. Při chladném 
počasí a během dokončování spár mezi deskami 
je nutno teploty uvnitř budovy udržovat minimálně 
na 13°C. Pro odvětrání nadměrné vlhkosti je třeba 
zabezpečit odpovídající ventilaci.

Promíchejte lehce obsah bez přidávání vody. 
Př zakrývání vrutů a lišt používejte směs přímo 
z nádoby. Pro zakrývání pásky a pro dokončování 
spárování (zvláště při používání v mechanických 
přístrojích) podle potřeby přiřeďte. Vodu přidávejte 
po 250 ml, abyste se vyhnuli nadměrnému zředění. 
Lehce zamíchejte a zkusmo naneste po každém 
přidání vody.

Nanášení
Překryjte spáru tenkou vrstvou směsi a do této 
vrstvy položte spárovací pásku, přičemž ponechejte 
asi 1mm směsi pod rozetřeným okrajem. Nechejte 
zaschnout a lehce zdrsněte smirkovým papírem. 
Naneste druhou vrstvu, kterou rozetřete do šířky asi 
5 cm přes první vrstvu. Opět nechejte zaschnout, 
podle potřeby zdrsněte smirkovým papírem 
a naneste třetí vrstvu, kterou rozetřete 5cm přes 
druhou vrstvu. Nechejte zaschnout a podle potřeby 
lehce zahlaďte. Hlavy vrutů, rohové lišty a vnitřní 
rohy zakryjte dvěma vrstvami tmelu.

Dekorační úpravy
Při opatřování základním nátěrem a při  
dekoračních úpravách pomocí barev, texturování 
nebo tapetování se řiďte návody výrobců 
používaných materiálů.

Údaje o výrobku
Materiál:  Přípravek na bázi vinylu.
Typy:  Ruční nebo mechanické  
 nanášení.
Citlivost na mráz: Chraňte před mrazem.
Kryvost:  Přibližně 67,4 kg/100m2 
 sádrokartonové desky.
Skladování:  Skladová životnost až 9 měsíců 
 při dobrých skladovacích  
 podmínkách. Směs skladujte  
 na chráněném místě, protože  
 nadměrné teplo a chlad urychlují  
 stárnutí. Pravidelně kontrolujte  
 data výroby.Dodržujte zásadu  
 ‚první-do-skladu – první-ze- 
 skladu’.
Balení:  Kbelík o obsahu 5,4 kg 
 Kbelík o obsahu 20 kg.
 Kbelík o obsahu 28 kg.
Doba zasychání: Do druhého dne (v závislosti  
 na teplotě a vlhkosti)
Teplota:  Min. 13°C (uvnitř budovy  
 při spárování)
Barva:  Bílá
Hustota:  1,65 kg/l

USG si vyhrazuje právo měnit specifikace či konstruovat a dodávat produkty, které se mohou lišit od těchto zde popsaných a znázorněných, a to bez upozornění  
a bez jakékoli zodpovědnosti. Všechny hmotnosti a míry jsou jmenovité.
SHEETROCK® je ochrannou známkou firmy USG Interiors Corp. a jejích přidružených společností.
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