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Vítězné tažení tohoto výrobku bylo zahájeno jeho uvedením na trh roku 1953 ve
Spojených státech amerických. Dnes mají zamíchané tmely Sheetrock® nepo−
chybně vedoucí postavení na trhu. Rozvoj suchého stavebnictví (tj. montáž ze
sádrokartonových desek a dokončovací práce) dopomohl tmelům Sheetrock® k
velkému úspěchu i mimo území USA.

Zamíchané tmely Sheetrock®, příslušenství Sheetrock® a nářadí TapeTech® pro
práci s tmely, budou ideálními pomocníky při plnění vašich cílů.  
Při použití zamíchaných tmelů namíchaných již ve výrobně odpadá ztráta času na
stavbě, protože není třeba opakovaného rozmíchávání tmelu před jeho aplikací.
Stačí otevřít nádobu, promíchat a použít. Dokonce ani přívod vody na stavbu není

nutný. Můžete si vybrat ze čtyř výrobků s rozdílnými vlastnost−
mi ten, který bude zcela odpovídat vašim potřebám a předsta−
vám o zpracování. Zamíchané tmely Sheetrock® Ready Mixed
se výborně hodí pro použití na všechny sádrokartonové desky
vyrobené podle DIN 18180 a lze je jako jemné stěrkové hmoty
zpracovávat s plnicími tmely vyrobenými podle DIN 1168.
Základem tmelových hmot Sheetrock® jsou formulace vinylu,
které jsou speciálním postupem předmíchány na hladkou hmo−
tu krémové konzistence. To zaručuje stále vysokou kvalitu prá−
ce a šetří čas i peníze. 
Tmely Sheetrock®Ready Mixed jsou vhodné pro dosažení kva−
lity povrchu třídy Q1 − Q4 (viz prospekt č. 2 skupiny
Industriegruppe Gipsplatten /Svaz průmyslových výrobců
sádrokartonových desek/, člena svazu Bundesverband der
Gips− und Gipsbauplattenindustrie e. V. /Spolkový svaz sádro−
kartonářského průmyslu, registrovaný spolek/ z dubna 2003 a
byly odzkoušeny pro skupinu stavebních hmot A2.
Není nutné spotřebovat obsah nádoby na jednou. Po ukončení
práce nádobu jednoduše uzavřete – tmely Sheetrock® lze opa−
kovaně použít až do jejich spotřebování. Nevznikne žádný
odpad. 
• Zamíchané tmely Sheetrock® mají mnohostranné použití − na
vyplnění spár, konečné tmelení „na čisto“ a rovněž na celo−
plošné tmelení. 
• Zamíchané tmely Sheetrock® lze použít rovněž na suchou
omítku, beton, zdivo a pórobeton v interiéru

jak dosáhnout ještě lepších výsledků

• používejte zásadně papírové výztužné pásky 
Sheetrock®

• pokládejte sádrokartonové desky na sraz 
(hrany AK šetří materiál)

• při použití papírových výztužných pásek
Sheetrock® a zamíchaných tmelů Sheetrock®

Ready Mixed není nutné zkosení hran desek
• zajistěte dobré odvětrání 
• pracujte se zamíchanými tmely Sheetrock®

Ready Mixed výhradně při teplotě nad 10°C
• jestliže zamíchané  tmely Sheetrock® Ready

Mixed v obalu zmrznou, obsah nerozehřívejte 
a nechte ho rozmrznout při pokojové teplotě

čeho se musíte vyvarovat

• nepoužívejte zamíchané  tmely Sheetrock®

Ready Mixed v exteriéru
• nikdy nenanášejte tvrdé tmely (tvrdnou 

chemickým procesem) na zamíchané  tmely 
Sheetrock® Ready Mixed (opačná aplikace
tmelů Sheetrock® na tvrdé tmely je možná 
bez problému)

• nepoužívejte zamíchané  tmely Sheetrock®

Ready Mixed na plochy trvale vystavené vlhkosti

Sheetrock®

zamíchané tmely a pøíslušenství

Univerzální zamíchaný tmel Sheetrock® All Purpose Joint Compound

• mnohostranné uplatnění – tmelení spár, konečné tmelení
„na čisto“, slepení dvou sádrokartonových desek, 
celoplošné tmelení

• vhodný pro konečné tmelení „na čisto“ 
• vhodný pro tmelení spár
• ideální pro opravu zlomů v sádrokartonu
• snadno se brousí
• k dostání v nádobách o hmotnosti 28 , 20 kg

Univerzální tmel Sheetrock® Lightweight All Purpose Joint Compound  Plus 3

• vykazuje všechny výhody univerzálního tmelu 
Sheetrock® All Purpose

• až o 35% nižší hmotnost při stejném objemu ve srovnání 
s běžnými tmely 

• méně sesychá
• snadno se brousí
• k dostání v nádobách o hmotnosti 20 kg

Univerzální zamíchaný tmel Sheetrock® Lightweight All Purpose Joint Compound− Formule VLS 

• má všechny výhody univerzálního tmelu Sheetrock®

All Purpose 
• až o 25% nižší hmotnost při stejném objemu 

než obvyklé tmely 
• výborný pro zatmelení spár 
• minimální sesychání (nezmršťuje se) 
• vhodný  i pro konečné tmelení „na čisto“ 
• snadno se brousí
• k dostání v nádobách o hmotnosti 20 kg 
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Stříkací tmel na plošné tmelení Sheetrock® ProSpray Compound

Celoplošné nanášaní na stěny a stropy ze sádrokartonu, betonu a podobných
podkladů, pomocí stříkacích zařízení, které nepoužívají na rozstřikování tmelu
vzduch (např. Wagner HC 45 / 55, Graeco Mark V. a pod.). Při porovnání s
běžným tmelením, nanášením rukou se dosahuje vysoká kvalita povrchu s pod−
statně menší námahou a výraznou časovou úsporou.

• lepší přilnavost, schnutí a výsledek
• dodáva se v PE pytlech 15 / 20 kg



Nepopraskané spáry a vnitřní rohy, masivní ochrana hran a vnějších rohů – zde se pozná kvalita. 
Vynikající výsledky můžete ovšem dosáhnout pouze s prvotřídními pracovními prostředky. 
Společnost USG nabízí vyztužovací pásy vyvinuté speciálně pro použití pod zamíchané  tmely Sheetrock®Ready
Mixed , dále ohebnou ochranu hran (v roli) a ochranné profily obalené papírovým pláštěm v různém provedení, které
vám umožní dosáhnout perfektního výsledku a zvýšit tak hodnotu své práce.
Všechny uvedené výrobky mají jedno společné: vysokou flexibilitu, přesnost, jednoduchou manipulaci a přesvědčivé výsledky.

Papírové výztužné pásky Sheetrock®

Papírové výztužné pásky mají výrazně vyšší pevnost proti
roztržení než skleněná vlákna. Nemůže tedy dojít k neúmys−
lnému probroušení. Délka: 76 metrů, šířka: 5,25 cm

• pásky jsou uprostřed přeloženy, což usnadňuje jejich 
osazení  v rozích

• vysoká pevnost proti přetržení, minimální protažení, 
nemačkavé

• vyvinuty kvůli lepší přilnavosti tmelu k povrchu
• velice tenké, lze je snadno přetmelit 
• pro snadnější odvíjení role lze použít odvíječ

Vnější roh s papírovým pláštěm DALLAS Sheetrock® 

Použití na vnější rohy o úhlu 90°. Vhodný pro sádrokartonové
desky jakékoli tloušťky. Standardní délka: 3,05 m

Typ Rozměry
A 16,0 mm
B 20,5 mm
C 20,5 mm
D 16,0 mm

Zaoblený vnitřní roh DENVER  Sheetrock® 

Použití na zaoblené vnitřní rohy o úhlu 90°. Vhodné pro sádro−
kartonové desky jakékoli tloušťky. 
Poloměr zaoblení: 19 mm Standardní délka: 3,05 m 

Typ Rozměry
A 16,0 mm
B 16,0 mm

Ohebné kovové ochranné pásky Sheetrock®

Délka: 30 m, šířka: 5,25 cm

• páska na ochranu rohů s kovovým jádrem a papírovým 
pláštěm umožňuje vytvořit hladké hrany 

• zajišťuje dokonalou ochranu rohu nezávisle na jeho úhlu

Vnější zaoblený roh s papírovým pláštěm SANTA FE Sheetrock® Profil L s papírovým pláštěm GÖPPINGER Sheetrock® 

Použití na zaoblené vnější rohy o úhlu 90°. 
Vhodné pro sádrokartonové desky jakékoli tloušťky. 
Poloměr zaoblení: 19 mm. Standardní délka: 3,05 m

Typ Rozměry
A 15,0 mm
B 19,0 mm
C 15,0 mm

Vhodný pro sádrokartonové desky o tloušťce nad 12,5 mm
Standardní délka: 3,05 m

Typ Rozměry
A 12,7 mm
B 24,0 mm
C 32,0 mm

Uplatní se v prostorách se zvýšenými požadavky na estetický vzhled nebo v prostorách se
zvýšenými hygienickými požadavky (např. vysoké nároky na čistotu

Vnitřní roh s papírovým pláštěm LAS VEGAS Sheetrock® Stupňovitý profil s papírovým pláštěm MIAMI Sheetrock® 

Použití na vnitřní rohy o úhlu 90°. Vhodné pro sádrokartonové
desky jakékoli tloušťky. Standardní délka: 3,05 m

Typ Rozměry
A 16,0 mm
B 9,5 mm
C 9,5 mm
D 16,0 mm

Vhodný pro sádrokartonové desky o tloušťce 12,5 mm
Standardní délka: 3,05 m

Typ Rozměry
A 25,0 mm
B 12,5 mm
C 12,5 mm
D 20,0 mm

Sheetrock® vystuzení a ochrana hran

Sheetrock® aplikace pomocí náøadí TapeTech®

TapeTech® Automatic Taper (Bazooka) 05TT   

Toto zařízení umožňuje současně vložit papírový výztužný pás 
a nanést správné množství tmelu do spár mezi sádrokartonovými
deskami – což znamená urychlení práce a tím značné zvýšení
výkonnosti!

• vyroben z nerezové oceli a eloxovaného hliníku zlatého 
zbarvení, má nízkou hmotnost a dlouhou životnost

• dosah – dostatečný pro místnosti do výšky až 3 metry, 
není třeba žebříků a lešení

• bezproblémové a snadné zacházení
• jednoduché čištění a údržba

TapeTech® Power Assist Box 24TT, 28TT, 30TT

Přítlačná deska s pružinou umožňuje zatmelení spár sádrokar−
tonových desek/konečné tmelení, aniž byste museli  vynaložit
fyzickou sílu. 
• tento inovační nástroj vyrábí pouze TapeTech®.
• minimální vynaložení fyzické síly
• velký zásobník na tmel
• regulovatelné množství tmelu (převýšení)
• k dostání ve 3 velikostech: 17,5 cm, 25 cm, 30 cm

Chce−li si profesionální suché stavebnictví zachovat svou dobrou pověst založenou na dokonalém výsledku práce, je odkázáno na kvalitní nářadí. Potřebuje nářadí, které je
spolehlivé, umožňuje jednoduché zacházení a snadno se čistí:  • ssppoolleehhlliivváá  kkvvaalliittaa TapeTech® vyrábí již více než 20 let nářadí špičkové kvality. Jeho speciální konstrukce
zaručuje spolehlivost, dlouhou životnost a jednoduché použití. • rryycchhlláá  pprrááccee  ššeettřříí  ppeenníízzee S nářadím TapeTech® mnohonásobně zvýšíte svůj pracovní výkon. 
• ddoossttuuppnnoosstt  &&  sseerrvviiss V Evropě se nářadí TapeTech® prodává prostřednictvím sítě prodejců společnosti USG. Servis zajišťuje servisní středisko zřízené ve skladu společ−
nosti USG v Berlíně. 
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Násypka na tmel Hopper

Brusné zařízení s násadou R360

Teleskopická násada pro brusné zařízení  R360 

Brusné kotouče S240
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TapeTech® Corner Finisher 40TT, 45TT, 48TT

Po zapasování papírového výztužného pásu do rohu pomocí
TapeTech® Corner Roller nastupuje Corner Finisher, který zaručí
dokonalé dokončení práce. Používá se rovněž v kombinaci s
Corner Applicator a Mudrunner.

• nůž na tmel s přítlačnou pružinou zaručuje dokonalou 
kvalitu práce

• vyrábí se v různých provedeních
− šířka ramene 50 mm 
− šířka ramene 75 mm 
− šířka ramene 75 mm, s kolečky, nastavitelný 

Násypka slouží k snadnému nanesení potřebného množství tmelu
na příslušný kovový ochranný rohový profil Sheetrock®. Spolu se
speciálním válečkem na vnější rohy TapeTech® Außeneckroller
17TT a ochrannými kovovými rohovými profily Sheetrock® typu
DALLAS, SANTA FE a GÖPPINGER zaručuje výrazné zvýšení pro−
duktivity práce při osazování ochranných rohových profilů.

Revoluční výrobek!
• bez přerušení práce lze brousit všemi směry
• přehýbání brusných papírů je zbytečné
• jednoduchá výměna brusných kotoučů
• rychlá práce
• perfektní povrch
Upozornění: Teleskopickou násadu a brusné kotouče je nutno
objednat samostatně!

TapeTech® Mudrunner 14TT

Zásobuje Corner Finisher tmelem. Práce je přesnější a
nevyžaduje vynaložení fyzické síly. Lze jej použít namísto
Corner Applicator.

• tento jedinečný nástroj vyrábí pouze TapeTech® 
• provedení pro leváky i praváky 
• dosah – i vysoko položené vnitřní rohy lze tmelit bez žebříku

TapeTech® Easy Clean Pump 72TT

Umožňuje snadné a rychlé plnění nástrojů TapeTech® hotový−
mi tmelovými hmotami Sheetrock®. 
(Plnící násypky se objednávají samostatně.)

• vyroben z nerezové oceli a zlatě eloxovaného hliníku 
• málo pohyblivých dílů 
• rychlouzávěr umožňuje snadné čištění

TapeTech® Box Xtender Handle 88TTe

Flexibilní držadlo pro box TapeTech® Power Assist Box.

• zabudovaná „ruční brzda“ umožňuje přesnou manipulaci 
s boxem 

• flexibilní délka – teleskopické rameno
• jedno držadlo pro všechny typy boxů 

TapeTech® Tool Carrying Case

Stabilní box pro přepravu a úschovu sad nářadí pro práci s
tmely. (Dodávka bez obsahu.)TapeTech® Corner Applicator 35TT, 50TT

Zásobník na tmel při práci s nástrojem TapeTech® Corner
Finisher (tmelení rohů)
• bezproblémová úprava vysoko umístěných rohů i bez žebříku

TapeTech® Corner Roller 15TTe

Určen k zapasování papírového výztužného pásu do vnitřního
rohu. Roh je připraven pro použití zařízení Corner Finisher.

• nízká hmotnost, vysoká rychlost 
• výsledkem práce je dokonalý vnitřní roh
• dosah – dostatečný pro místnosti do výšky až 3 metry 

TapeTech® Nail Spotter 63TT, 68TT

Určen speciálně pro zatmelení hlav šroubů a jiných upevňo−
vacích prostředků.
• masivní konstrukce z nerezové oceli
• umožňuje pohodlné tmelení stropů a vysokých stěn

Rozkládací, délka 120−240 cm.

Použití na broušení hotových tmelů Sheetrock®.
Balení: 5 nebo 25 kusů.

Adresa :
USG Deutschland GmbH, Metallstrasse 1, 41751 Viersen, Německo
tel.: +49 2162 9570, +421 910 97 97 87,
e−mail :  lcesnak@usg.com, usg@zutom.sk, www.usg.com/europe

Distributor:


