
Technická informace  
 
 

Tmely pro vnit�ní použití 
 
Caparol- vypl�ovací tmel (Füllspachtel P) 
Caparol-Akkordspachtel st�íkací 
Caparol-Akkord jemný a st�ední 
 
 
 

Popis výrobku 
Tmel Caparol- 
vypl�ovací 
(Füllspachtel P) 
 
Práškový tmel. 
 
Ú�el použití: 
Vypl�ovací tmel na 
vypl�ování hlubokých 
otvor�, lunkr� (dutinek) a 
trhlin nebo spár na 
panelových a filigránových 
stropech.  
 
Barevný odstín: 
P�írodní bílá - netónuje se. 
 
Pojivo: 
Hydraulické pojivo s 
obohacením syntetickou 
prysky�icí a perlitem jako 
leh�eným materiálem. 
 
Prohlášení o obsažených 
látkách: 
Sádra, disperze 
polyvinylacetátové 
prysky�ice, silikáty 
(k�emi�itany), uhli�itan 
vápenatý, aditiva, 
konzerva�ní prost�edky. 
 
 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel st�íkací 
(SF) 
 
St�íkací tmel k p�ímému 
použití. 
 
Ú�el použití: 
Na racionální nanášení 
st�íkáním, na uhlazování a 

post�ikování st�n a strop� 
p�i velkoplošném nanášení.  
 
Barevný odstín: 
P�írodní bílá. Lze tónovat 
p�ídavkem max. 5 % barev 
Alpinacolor nebo AVA - 
amfibolinových tónovacích 
barev. 
V p�ípad� odb�ru 1000 kg a 
více v jednom barevném 
odstínu na jednu zakázku v 
pastelových odstínech je 
možné dodávat tmel na 
požádání i natónovaný 
p�ímo z výroby. 
 
Pojivo: 
Akrylátová disperze podle 
DIN 55 945. 
 
Prohlášení o obsažených 
látkách: 
Disperze akrylátové 
prysky�ice, silikáty 
(k�emi�itany), voda, 
prost�edky na tvorbu filmu, 
aditiva, konzerva�ní 
prost�edky. 
 
 
Velikost balení: 
Caparol- vypl�ovací tmel 
(Füllspachtel P) 
silnost�nný pytel 25 kg 
Caparol-Akkordspachtel 
st�íkací (SF) 
pytel PE (polyetylén) 25 kg 
Caparol-Akkordspachtel 
jemný a st�ední 
plastový kbelík 25 kg 
 
 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel jemný 
 

Jemný tmel k p�ímému 
použití. 
 
Ú�el použití: 
Univerzální vyrovnávací 
tmel na opravy malých 
vydrolených a vadných míst, 
lunkr� nebo trhlin, na 
vyhlazování omítkových a 
betonových ploch i na jemné 
strukturní post�ikování 
uhlazených st�nových a 
stropních ploch. 
 
Barevný odstín: 
P�írodní bílá. Lze tónovat 
p�ídavkem max. 5 % barev 
Alpinacolor nebo AVA - 
amfibolinových tónovacích 
barev. 
 
Pojivo: 
Akrylátová disperze podle 
DIN 55 945. 
 
Prohlášení o obsažených 
látkách: 
Disperze akrylátové 
prysky�ice, silikáty 
(k�emi�itany), voda, 
prost�edky na tvorbu filmu, 
aditiva, konzerva�ní 
prost�edky. 
 
 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel st�ední 
 
Tmel k p�ímému použití. 
 
Ú�el použití: 
Univerzální malí�ský tmel na 
tmelení v�tších nerovností, 
lunkr� nebo trhlin, na 
rovinné tmelení drsných 
míst v betonu nebo 
poškozených omítkových 



ploch i na jemné strukturní 
post�ikování. 
 
Barevný odstín: 
P�írodní bílá. Lze tónovat 
p�ídavkem max. 5 % barev 
Alpinacolor nebo AVA - 
amfibolinových tónovacích 
barev. 
 
Pojivo: 
Akrylátová disperze podle 
DIN 55 945. 
 
Prohlášení o obsažených 
látkách: 
Disperze akrylátové 
prysky�ice, silikáty 
(k�emi�itany), voda, 
prost�edky na tvorbu filmu, 
aditiva, konzerva�ní 
prost�edky. 
 
 

Všeobecné pokyny 
Vlastnosti: 
�editelný vodou, ekologicky 
šetrný, minimální zápach. 
Odolný proti otírání, vysoká 
p�ilnavost. Vysychá do 
zna�né tvrdosti, nesmrš�uje 
se. Suchý tmel lze brousit 
nebo za mokra zahladit 
plst�ným hladítkem. Difuzní, 
lze velmi jemné roztírat a 
uhlazovat. 
 
Lesk: matný 
 
Možnost p�etírání: 
P�ed nát�rem vnit�ní barvou 
Sylitol Bio je nutné provést 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Haftgrund. Plochy 
zatmelené tmelem Caparol-
Akkordspachtel, se po 
dostate�ném vyschnutí 
mohou p�etírat bez 
základního nát�ru veškerými 
vhodnými disperzními a 
latexovými barvami Caparol 
nebo akrylovými laky 
Caparol. P�ed dalším 
nanášením plastických 
tmel� nebo p�ed 
tapetováním materiály na 
obklad st�n se skelnými 
tkaninami i textilními 
tapetami bude nutné provést 

základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Haftgrund a p�ed 
nanesením omítek na bázi 
syntetických prysky�ic 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Penetrace pod 
omítky. 
 
Spodní hranice teploty p�i 
zpracování a vysychání: 
+5°C pro podklad a okolní 
vzduch, teplota materiálu p�i 
zpracování > +10°C. 
 
Skladování: 
Caparol-Akkordspachtel 
jemný, st�ední a st�íkací 
V chladném, ale 
nemrazivém prost�edí. 
Caparol-vypl�ovací tmel 
Usklad�ujte v suchém 
prost�edí a chra�te proti 
vlhkosti. Skladovací stabilita 
v originálním uzav�eném 
obalu maximáln� 1 rok. 
 
Pozor (platnost v dob� 
vydání): 
Tmely Caparol 
Akkordspachtel jemný, 
st�ední, SF a Caparol-
vypl�ovací tmel 
(Füllspachtel P) nejsou 
vhodné do vlhkých 
místností. Na hutných a 
málo nasákavých 
podkladech mohou vznikat 
vzduchové bubliny. Tyto 
bubliny lze odstranit po 
krátké dob� zatvrdnutí 
opakovaným uhlazením. 
Okamžik provedení 
opakovaného hlazení závisí 
na teplot� a vlhkosti 
vzduchu v objektu. Pokud 
po uhlazení vzniknou 
bubliny znovu, bylo uhlazení 
provedeno p�íliš brzy. Poté 
hlazení opakujte ješt� 
jednou. Na drsných 
strukturovaných podkladech 
bude zapot�ebí p�ípadn� 
další dodate�né zatmelení, 
aby se docílil hladký a rovný 
povrch. 
Caparol-Akkordspachtel 
jemný, st�ední, st�íkací, 
Caparol- vypl�ovací tmel 
(Füllspachtel P) 

Usklad�ujte mimo dosah 
d�tí. P�i zasažení o�í 
okamžit� vyplachujte vodou. 
Výrobek nenechte 
proniknout do kanalizace, 
vody nebo do zeminy. 
Podrobn�jší údaje: vizte 
bezpe�nostní listy. 
 
Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
jen beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky 
neuvedené pod �íslem 08 
01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�išt�né obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02). 
 
Kód výrobku - barvy a 
laky: 
Caparol-Akkordspachtel 
jemný, st�ední a st�íkací 
M-DF02 
 
 
Vhodné podklady a 
jejich úprava 
 
Podklady musí být 
zbavené ne�istot i 
odpuzujících �ástic a 
suché. 
Dodržujte p�edpisy VOB, 
�ást C, normu DIN 18 363, 
odst. 3. 
 
Podle daného podkladu a 
jeho povahy je t�eba p�ed 
nanesením tmelu provést 
vhodný základní nát�r. 
Lesklé nosné staré nát�ry 
nejprve zdrsn�te.  
 
 
Tmel Caparol- 
vypl�ovací 
(Füllspachtel P) 
 
Postup práce: 
Seškrábn�te nebo obruste 
p�ípadné výstupky na 
povrchu a  odstra�te 
zne�ist�ní. 
Množství z jednoho pytle 
tmelu Caparol- vypl�ovací 
tmel (Füllspachtel P) (25 kg) 
rozd�lejte s cca 18 l vody a 



�ádn� promíchejte 
elektrickým míchadlem.  
Tmelem Caparol- vypl�ovací 
tmel (Füllspachtel P) 
zatmelte spáry, místa styku 
desek, trhliny, vadná místa 
nebo lunkry. Tmel Caparol- 
vypl�ovací tmel 
(Füllspachtel P) lze nanášet 
jedním pracovním postupem 
do tlouš�ky vrstvy až 20 mm. 
Zatmelení spár a v�tší 
opravy provád�jte nejlépe 
ve dvou pracovních 
postupech. 
 
Doba zpracování: 
Rozd�laný materiál je t�eba 
zpracovat do 20 - 30 minut.  
 
Spot�eba materiálu: 
Spáry: 
cca 400 g/m p�i hloubce a 
ší�ce spáry 10 mm 
Plošná zatmelení a opravy: 
cca 1500 g/m2/mm tlouš�ky 
vrstvy 
 
Doba vysychání: 
Závisí na vlhkosti stavby, 
teplot� a tlouš�ce vrstvy, 
minimáln� 12 hodin, p�i v�tší 
tlouš�ce vrstvy p�íslušn� 
déle. 
 
 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel st�íkací 
 
Nanášení st�íkáním a 
post�ikem: 
Racionální a hospodárné je 
nanášení a post�ikování na 
plochy st�n a strop� nap�. z 
betonových 
prefabrikovaných díl�, 
uhlazeného betonu z 
místních betonárek, 
pórobetonu i sádrových a 
sádrokartonových desek 
metodou nanesení v tenké 
vrstv� pomocí výkonných 
st�íkacích omítacích 
p�ístroj�.  
 
Postup práce: 
Celoplošný sytý nást�ik 
ne�ed�ného tmelu Caparol-
Akkordspachtel st�íkací a 
okamžité uhlazení do roviny 

vhodným ocelovým 
hladítkem. 
Po vyschnutí je možno tmel 
navlh�it a uhladit plst�ným 
hladítkem nebo p�ebrousit 
za sucha. 
Po dostate�ném vyschnutí 
zatmelené rovinné plochy 
lze provád�t nanášení tmelu 
Caparol-Akkordspachtel 
st�íkací post�ikem do 
vytvo�ení jemné až hrubé 
struktury.  
Vzhled struktury se m�že 
lišit podle stavu na�ed�ní a 
rozm�ru použité trysky. 
Nanášení post�ikem se 
doporu�uje zvlášt� na 
stropní plochy, které mají 
z�stat bez další úpravy. 
 
Spot�eba materiálu: 
Nanášení st�íkáním: cca 
1500 g/m2/mm tlouš�ky 
vrstvy. 
Vytvá�ení struktury 
post�ikem: cca 400 - 700 
g/m2 podle požadované 
struktury. 
Max. tlouš�ka vrstvy / jedno 
nanášení 2 - 3 mm. 
 
Doba vysychání: 
Závisí na vlhkosti stavby, 
teplot� a tlouš�ce vrstvy, 
minimáln� 12 hodin, p�i v�tší 
tlouš�ce vrstvy p�íslušn� 
déle. 
 
Pozor: 
Vlivem použití p�írodních 
plniv m�že docházet k 
nepatrným rozdíl�m 
barevného odstínu. Jestliže 
se provádí nanášení 
post�ikem, které má z�stat 
bez dalšího nát�ru, 
doporu�ujeme používat p�i 
tmelení a post�iku materiál 
stejných výrobních �ísel. 
P�i použití omítacích 
p�ístroj� m�že zvlášt� u 
dopravních šnek� a hadic 
docházet k opot�ebení. 
Dodržujte údaje výrobce 
omítacích p�ístroj�. 
V p�ípad� použití post�iku na 
plochy st�n by se vrstva 
tmelu m�la p�et�ít 
disperzními barvami 

Caparol. Tím se dosáhne 
v�tší odolnosti, která je u 
st�nových ploch �asto 
žádoucí.  
 
 
Zvláštní instrukce na 
zpracování pro rovinné 
tmelení a post�ik: 
Ve v�tších místnostech je 
t�eba nejprve uhladit strop, 
než se budou moci st�íkat 
st�ny. V takovém p�ípad� je 
však nutno zárove� 
nast�íkat a uhladit i horní 
�ást st�n (záhlaví) až do 
výše, kam lze dosáhnout od 
podlahy. Poté se nast�íká a 
rovn�ž uhladí spodní �ást 
plochy st�ny. 
Veškeré rohy urovnejte po 
uhlazení a mírném 
zaschnutí mokrým št�tcem 
na topné radiátory. Po 
zaschnutí dodate�n� 
zatmelte p�ípadné shluky a 
bubliny. Místa, kde proniká 
koroze, ošet�ete po 
dostate�ném proschnutí 
tmelové vrstvy tupováním 
pomocí št�tce vhodným 
základním ochranným 
antikorozním nát�rem, nap�. 
Capalac AllGrund. 
Na velmi hladké betonové 
stropní plochy bez výskytu 
r�zných výstupk� a lunkr� 
se m�že nanášet krycí 
post�ik p�ímo bez 
p�edchozího uhlazení. 
 
Pracovní tým a výkon: 
St�íkací linka se skládá ze 2 
- 3 pracovník�. Jeden 
pracovník nanáší materiál v 
rovnom�rné tlouš�ce vrstvy, 
jeden pracovník rovnom�rn� 
urovnává nanesený materiál 
a poté uhlazuje plochu. 
Jeden pracovní zodpovídá 
za p�ísun materiálu 
st�íkacím p�ístrojem. 
 
Za�ízení na zakrývání: 
Na zakrývání okenních a 
dve�ních otvor� se osv�d�ily 
p�esn� zhotovené d�ev�né 
rámy, potažené plastovou 
fólií. Zakrytí podlahy je t�eba 



provést t�žkými zakrývacími 
materiály. 
 
Vhodné st�íkací p�ístroje a 
kompresory: 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel st�íkací lze 
zpracovávat pomocí 
omítacích stroj� a 
výkonných p�ístroj� s 
technikou airless.  
U pistolí airless je t�eba 
vyjmout veškeré filtry. 
Velikost trysky 0,036 - 
0,043“.  
Tlak cca 180 - 200 bar�. 
Jako pistole airless je nutno 
na tmel používat st�íkací 
pistole o vyšším pr�toku, 
doporu�ené p�íslušným 
výrobcem.  
Aby se zaru�ilo optimální 
zpracování pomocí p�ístroj� 
airless, musí se b�hem 
zpracování zajistit teplota 
materiálu minimáln� +10°C. 
 
 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel jemný a 
st�ední 
 
Manuální rovinné tmelení: 
Tmel Caparol-
Akkordspachtel p�ed 
zpracováním dob�e 
promíchejte a nanášejte ho 
ocelovou st�rkou. Po 
vyschnutí tmel navlh�ete a 
uhla�te plst�ným hladítkem 
nebo p�ebruste za sucha. 
Po p�íslušném na�ed�ní do 
správné konzistence lze 
tmel Caparol-

Akkordspachtel jemný a 
st�ední nanášet i st�íkáním 
(p�ídavek max. 5 - 10 % 
vody). Další úpravy se 
provád�jí veškerými 
materiály Caparol podle 
p�íslušných p�edpis�. 
 
Pozor: 
Chcete-li docílit zvlášt� 
hladkého povrchu, použijte 
tmel Caparol-
Akkordspachtel jemný.   
Vlivem použití p�írodních 
plniv m�že docházet k 
nepatrným rozdíl�m 
barevného odstínu. Jestliže 
se provádí nanášení 
post�ikem, které má z�stat 
bez dalšího nát�ru, 
doporu�ujeme používat p�i 
tmelení a post�iku materiál 
stejných výrobních �ísel. 
V p�ípad� použití post�iku na 
plochy st�n by se vrstva 
tmelu m�la p�et�ít 
disperzními barvami 
Caparol. Tím lze dosáhnout 
v�tší odolnosti, která je u 
st�nových ploch �asto 
žádoucí.  
 
Spot�eba materiálu: 
Typ jemný: cca 1800 
g/m2/mm tlouš�ky vrstvy. 
Typ st�ední: cca 1800 
g/m2/mm tlouš�ky vrstvy. 
Max. tlouš�ka vrstvy / jedno 
nanášení u tmelu Caparol-
Akkordspachtel jemného 2 - 
3 mm, u tmelu Caparol-
Akkordspachtel st�edního 3 - 
4 mm. 
 

Doba vysychání: 
Závisí na vlhkosti stavby, 
teplot� a tlouš�ce vrstvy, cca 
za 12 - 48 hodin. 
 
 
Tmel Capalith-
Fassadenspachtel P 
 
Na tmelení ve vlhkých 
prostorech používejte tmel 
Capalith-Fassadenspachtel 
P.  
 
 

Instrukce 
Technické poradenství 
V tomto tiskopisu není 
možné pojednávat o 
veškerých podkladech, které 
se vyskytují v praxi, a o 
technických postupech 
povrchových úprav t�chto 
podklad�. 
Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou 
uvedeny v této technické 
informaci, bude nutné 
provést konzultaci s námi 
nebo s našimi pracovníky 
služeb zákazník�m. Jsme 
ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k 
daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: 
cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání �íjen 2008  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude 
zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov�dnost, zda jsou 
vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou 
platnost. 


