
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 108 

Fugendichtung AC 
 

I. Materiál 
 

Elastoplastický jednosložkový tmel na bázi disperze akrylové pryskyřice pro vnitřní 

i vnější použití. 

 

II. Oblast použití 
 

Pro utěsnění spojů a tvarovek s omezeným tlakovým a dilatačním napětím mezi 

širokou škálou stavebních materiálů, jako je například beton, pórobeton, omítka, 

zdivo, dřevo a vláknocement. 

Kromě toho je einzA Fugendichtung AC vhodný pro vnitřní konstrukce spojovacích 

spár všech druhů, např. mezi stěnami a stropem, zárubněmi nebo okenními rámy 

a zdivem, dělícími stěnami místností a řadou vestavěných dílů. einzA 

Fugendichtung AC není vhodný pro spoje, které jsou trvale vystaveny vodě (např. 

sanitární oblasti) a podlahové spáry. 

 

III. Vlastnosti 
 

 einzA Fugendichtung AC se dodává v pastovité, stabilní formě. 

Po zpracování se materiál vysuší odpařením obsahu vody za vzniku elastoplastického tmelu. 

einzA Fugendichtung AC je citlivý na mráz. 

 

Vlastnosti kvality: 

 

• Vysoký stupeň bělosti 

• Dobrá odolnost vůči vodě 

• Nízká penetrace / rozměrově velmi stabilní 

• Při přelakování, nedochází k žádným barevným změnám 

P.T.O.! 
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IV. Technické specifikace 
 

 Teplota zpracování  +5°C až přibližně +40°C 

Doba tuhnutí povlaku  V závislosti na teplotě a vlhkosti. 

Při normální teplotě (20°C a 50% relativní vlhkosti) zhruba 15 minut. 

Odolnost vůči dešti Asi po 1 hodině je spárovací tmel einzA Fugendichtung AC odolný 

vůči dešti, jinak by se výrobek mohl smýt. 

 Doba schnutí   Také závisí na teplotě a vlhkosti. 

Při normální teplotě a tloušťce vrstvy cca. 1 mm přibližně 1 den. 

Fyzická data Přípustný celkový pohyb tmelu je maximálně 10%. Šířka spár musí 

být navržena tak, aby nebyl překročen tento přípustný celkový 

pohyb tmelu. 

Tvrdost Shore-A: po cca. 20 hodinách (při normální teplotě). 

Odpor Po zaschnutí je spojovací tmel einzA Fugendichtung AC odolný vůči 

povětrnostním vlivům. 

Teplotní odolnost Do +80°C. 

Přetíratelnost Po úplném vytvrzení lze einzA Fugendichtung AC přetřít běžnými 

vodou ředitelnými laky a barvami na bázi rozpouštědel šetrnými 

k životnímu prostředí. V případě pochybností proveďte zkušební 

nátěr. 

Čištění Ihned po použití očistěte vodou. 

Barevný odstín Bílý. 

Velikost balení 300 ml. 

Uskladnění Skladujte na suchém místě, chráněném proti mrazu. Trvanlivost 18 

měsíců. 

 

V. Zpracování 
 

 Příprava povrchu 

Přilnavé povrchy mohou být mírně vlhké, ale musí být pevné a bez jakýchkoli nečistot. Základní nátěr 

není obecně nutný. Pro zvýšení přilnavosti na velmi porézních a savých podkladech je vhodné nanést 

fixační základní nátěr na vodní bázi einzA Aqua-Tiefgrund, nebo zředěním přípravku einzA 

Fugendichtung AC v poměru 1:5. 

 

P.T.O.! 
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Doba větrání: minimálně 30 minut a maximálně 8 hodin. 

Na plastech a lakovaných površích je třeba zkontrolovat kompatibilitu a přilnavost. 

 

Dimenzování spáry: 

Šířky spáry 6mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm 

Hloubka spáry 6 mm, 10 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm 

 

Předběžné plnění 

K upevnění hloubky spáry je nutné vložit předplňovací profil, který nenasákne vodu. 

V případě spojů s tuhou spárovou základnou je nutné zabránit přilnutí tmelu k základně, např, pomocí 

polyetylenových fólií nebo plochých pěnových profilů. 

 

Technika zpracování 

Otevřete kazetu odříznutím nad závitem. Našroubujte plastovou trysku a ořízněte ji pod úhlem, aby 

odpovídala šířce spáry. Poté vložte kazetu do pistole a rovnoměrně nastříkejte přípravek einzA 

Fugendichtung AC do spáry. Povrch tmelu uhlaďte navlhčenou stěrkou a chraňte jej před deštěm, dokud 

se povrch tmelu nezpevní. Ihned po uhlazení odstraňte lepící pásku, aby nedošlo roztržení povlaku, 

který se tvoří. Tmel je třeba vyhladit ihned po nástřiku v časovém rozmezí cca. 5 minut vhodným 

vyhlazovacím nástrojem. Při stříkání, a zejména při vyhlazování, dbejte na to, aby okraje spáry byly 

zcela pokryty tmelem. 

 

Speciální instrukce 

Doba skladování při normálních teplotách je minimálně 12 měsíců. 

EinzA Fugendichtung AC je citlivý na mráz! Nezpracovávejte v teplotách pod +5°C! 

 

VI. Bezpečnostní rady a označení 
 

Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) 

odpovídajícího nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese 

www.einzA.com nebo na vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 03/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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