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Jsme potěšeni,
že vám můžeme představit nový produktový katalog firmy ROMBA DRYWALL CZ. Hlavním účelem katalogu je pomoci
vám při výběru správného produktu a při jeho následném použití. Berte přesto prosím na vědomí, že hlavním zdrojem
informací pro pracovní postup zůstává technický list produktu. Ten obdržíte na požádání u vašeho prodejce nebo na
naší internetové stránce.
Firma ROMBA DRYWALL CZ, s.r.o. byla založena v roce 1997. Při budování firmy byl od samého začátku kladen důraz
na maximální kvalitu produktů ve spojení s jejich užitkovou hodnotou. Tento správný trend prověřil čas a tisíce spokojených zákazníků. V ranném stadiu rozvoje firmy jsme využili dlouhodobé zkušenosti s dovozem pastových tmelů
na tmelení sádrokartonu z USA a Kanady. Následně jsme ve spolupráci s chemickými experty z ČR vytvořili několik
originálních receptur tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům trhu. V současné době firma ROMBA DRYWALL CZ s.r.o.
exportuje svoje produkty již do několika zemí Evropy. Budeme rádi, když vám náš katalog pomůže k zařazení se mezi
naše spokojené zákazníky. Těšíme se na budoucí spolupráci s vámi.
Za kolektiv ROMBA DRYWALL CZ
Miroslav Leško, jednatel společnosti

S potešením
vám predstavujeme nový produktový katalóg firmy ROMBA DRYWALL CZ, s.r.o. Hlavným účelom katalógu je pomôcť
vám pri výbere správneho produktu a pri jeho následnom použití. Berte ale prosím na vedomie,že hlavným zdrojom
informácií pre pracovný postup, zostáva technický list produktu. Môžete si ho vyžiadať u vašeho predajcu, alebo stiahnuť z našej internetovej stránky.
Firma ROMBA DRYWALL CZ bola založená v roku 1997. Od samého začiatku budovania firmy bol kladený dôraz na
maximálnu kvalitu produktov v spojení s ich užitkovou hodnotou. Tento správny trend preveril čas a tisíce spokojných
zákazníkov. V rannom štádiu rozvoja firmy sme využili dlhodobé skúsenosti z dovozu tmelov k sadrokartónom z USA
a Kanady. Potom sme v spolupráci s chemickými expertami z ČR vytvorili niekoľko originálnych receptúr, tak aby
lepšie vyhovovali požiadavkám trhu. V súčasnej dobe už firma ROMBA DRYWALL CZ, exportuje svoje produkty do
niekoľkých štátov EÚ. Budeme radi ak vám tento katalóg pomôže pripojiť sa k našim spokojným zákazníkom. Tešíme
sa na našu budúcu spoluprácu.
Za kolektív ROMBA DRYWALL CZ
Miroslav Leško, konateľ spoločnosti

We are pleased to
introduce you a new product catalogue of ROMBA DRYWALL CZ company. The main goal of this catalogue is to help
you opt for the appropriate product and guide you through its correct use. However, be aware, please, that the product
data sheet is the main source of information for the work procedure. The sheet is available upon request from your
vendor or can be downloaded from our web site.
ROMBA DRYWALL CZ, s.r.o. was established in 1997. From the very beginning, we have put emphasis on top-grade
quality of products in connection with their use value. This right trend has been proven by time and thousands of
satisfied customers. In the early stage of the company development, we benefited from long-term experience with
the import of paste compounds for drywall bonding from the USA and Canada. Subsequently, we developed, together
with chemical experts from the Czech Republic, several original formulas to better meet the market requirements. At
present, ROMBA DRYWALL CZ s.r.o. exports its products to several European countries. We will be pleased if our catalogue helps you become one of our satisfied customers. We are looking forward to future cooperation.
On behalf of ROMBA DRYWALL CZ team
Miroslav Leško, General Manager
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Univerzální tmel ROMBA M-1257
je vysoce kvalitní hotový víceučelový tmel ve formě pasty. Byl vyvinutý pro
práci v interiérech se specifickým zaměřením pro sádrokartonovou výstavbu. Jeho vlastnosti ho předurčují k univerzálnímu využití ve stavebnictví.

Unverzálný tmel ROMBA M-1257
je vysoko kvalitný hotový viacúčelový tmel vo forme pasty. Bol vyvinutý
pre práce v interiéroch so špecifickým zameraním pre sadrokartónovú
výstavbu. Jeho vlastnosti ho predurčujú na univerzálne využitie
v stavebníctve.
Balení:/ Balenia:/ Package:
1,5 kg, 5 kg, 18 kg
Na vyžádání i jiné balení.
Na vyžiadanie aj iné balenia.
Upon request, other packages
can be available.

Versatile joint compound
ROMBA M-1257
is a premium-quality ready-made multipurpose joint compound in the
form of paste. It is specifically designed for interior drywall constructing.
Its properties make it suitable for versatile use in building industry.

Hlavní výhody:
- je v hotovém stavu, připravený k okamžitému použití pro ruční i strojové
tmelení
- lehce zpracovatelný a brousitelný
- v teple nezasychá, může se zpracovávat libovolně dlouhou dobu
- možnost vytvářet strukturované povrchy
Hlavné výhody:
- je pripravený k okamžitému použitiu
- univerzálne pre celý proces tmelenia sadrokartónu
- pre ručné aj strojové tmelenie
- ľahko spracovateľný a brúsiteľný
- vo vedierku nezasychá, môže sa spracovávať ľubovolne dlhú dobu
- možnosť vytvárať štruktúrované povrchy
Main advantages:
- ready for immediate application by means of manual as well as machine
technologies
- easy to process and grind
- does not dry out under warm conditions; can be processed for indefinite
period of time
- possibility of creating structured surfaces

Hlavní určení:/ Hlavné určenie:/ Main purpose:

Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/ Methods of application:
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Návod na použití:
Před použitím je nutné tmel naředit vodou podle plánovaného použití.
Bandážování spojů (cca 1 dl vody na každý kg tmelu). Obecně platí, že tmel musí být co možno nejřidší, aby se dobře spojil s páskou (nasáknutím)
a nevytvářely se vzduchové bubliny. Nenaředit do té míry, aby odkapával z nářadí.
Upozornění: při míchání tmelu nepoužívat míchadla, která vytvářejí vír a vtahují do hmoty vzduch, což způsobuje problémy při další aplikaci! Na spoj
sádrokartonu naneste dostatečnou vrstvu tmelu, špachtlí anebo speciálním nářadím pro tmelení. Do naneseného tmelu vtlačte špachtlí papírovou pásku. Přebytečný tmel, případně vzduch vytlačte zpod pásky špachtlí. Snažte se spoj vypracovat co nejhladší-vyhnete se tím zbytečnému broušení. Takto
vypracovaný spoj musí úplně zaschnout. Doba schnutí bude závislá od tloušťky nanesené vrstvy a okolní teploty a může se pohybovat od 5 do 24 hodin.
Odpařování vody z tmelu způsobuje, že tmel pod páskou sesychá asi o 3-5% tloušťky.Po úplném zaschnutí je možné spoj dále opracovávat broušením
a nanesením první krycí vrstvy. Krycí vrstvu je nutné roztahovat více do šířky, abyste dosáhli tzv. neviditelný spoj.
Finální tmelení/ stěrkování: Po zaschnutí a přebroušení 1. krycí vrstvy, můžete začít nanášet 2. krycí-tzv. finální vrstvu, která se nanáší nerezovým hladítkem celoplošně ve vrstvě 0,3-1 mm. Pro toto stěrkování stačí tmel naředit vodou v poměru 1:20 (cca 0,5 dl vody na každý kg tmelu).
Po uschnutí se nerovnosti upraví přebroušením.
Využití Univerzálního tmelu při rekonstrukcích: Povrch před aplikací je nutné zbavit starých nátěrů, nepevných vrstev starých omítek, prachu a napenetrovat.
Finální vrstvy /stěrky je možné nanášet klasicky-nerezovým hladítkem, až do max. vrstvy 3 mm, docílí se hladký povrch, který se po zaschnutí upraví přebroušením. Povrchy je možné strukturovat různými typy válečků. Konečná struktura je závislá na typu válečku a poměru naředění tmelu. Platí, že hustší tmel
a váleček s dlouhým vláknem vytvářejí hrubou a výraznou strukturu. Řidší tmel a váleček s krátkým vláknem vytváří jemnější a tenší strukturu povrchu.
Upozornění výrobce:
Používat ochranné pomůcky: Rukavice, respirátor (při broušení), ochranné brýle
Skladovat: 12 měsíců při teplotě +5°C až +30°C na tmavém a suchém místě. Nevystavovat přímému slunečnímu záření! Chraňte před mrazem.

Návod na použitie:
Pred použitím je nutné tmel nariediť vodou podľa toho na čo ho plánujeme využiť.
Bandážovanie spojov papierovou páskou: tmel sa riedi v pomere až 1:10 (1 diel vody: 10 dielov tmelu). Obecne platí, že tmel musí byť čo možno najredší, aby
sa dobre spojil s páskou (nasiaknutím) a nevytvárali sa vzduchové bubliny pod páskou. Nesmie sa ale nariediť do tej miery, aby odkvapkával z náradia.
Upozornenie: pri miešaní tmelu nepoužívať miešadlá, ktoré vytvárajú vír a vťahujú tým do masy vzduchové bubliny!!! To spôsobuje problémy pri ďalšej
aplikácii.
Na spoj sadrokartónu naneste dostatočnú vrstvu tmelu, špachtľou, alebo špeciálnym náradím pre tmelenie. Do naneseného tmelu vtlačte špachtľou
papierovú pásku tak, aby ste spod pásky vytlačili prebytočný tmel prípadne vzduch. Snažte sa spoj vypracovať čo najhladší-vyhnete sa tým zbytočnému
brúseniu. Takto vypracovaný spoj musí úplne zaschnúť. Doba zaschnutia bude závislá od hrúbky nanesenej vrstvy a okolitej teploty a môže sa pohybovať
od 5 do 24 hodín. Odparovanie vody z tmelu spôsobuje, že sa masa pod páskou scvrkáva asi o 3-5% hrúbky. Po úplnom zaschnutí je možné spoj ďalej
spracovávať brúsením a nanesením prvej krycej vrstvy. Kryciu vrstvu je nutné rozťahovať viac do šírky, aby ste dosiahli tzv. neviditeľný spoj.
Finálne tmelenie/ stierkovanie: Po zaschnutí a prebrúsení 1. krycej vrstvy, môžete začať nanášať 2. kryciu-tzv. finálnu vrstvu, ktorá sa nanáša nerezovým
hladítkom celoplošne vo vrstve 0,3-1mm. Pre toto stierkovanie stačí tmel nariediť vodou
v pomere 1:5 (1 diel vody: 5 dielov tmelu). Po uschnutí sa nerovnosti upravia prebrúsením. Takto upravené sadrokartónové steny sa môžu upravovať
maľovaním.
Využitie Univerzálneho tmelu pri rekonštrukciách: Povrch pred aplikáciou
je nutné zbaviť starých náterov, nepevných vrstiev starých omietok, prachu
a napenetrovať. Finálne vrstvy/ stierky je možné nanášať klasicky - nerezovým hladítkom, až do max.vrstvy 3 mm, docieli sa hladký povrch, ktorý sa po
zaschnutí upraví prebrúsením.
Upozornenie výrobcu:
Používať ochranné pomôcky: Rukavice, respirátor (pri brúsení), ochranné okuliare
Skladovať: 12 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C na tmavom a suchom mieste. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu! Chráňte pred zamrznutím!

Instructions for use:
Prior to application, the compound shall be diluted, as needed, with water with regard to the use required.
Banding of joints with a paper band: the compound shall be diluted (approx. 1dl of water per each kg of the compound). Generally, the compound shall
be as thin as possible so that it adheres to the paper band properly (by absorbing), and the occurrence of air bubbles is prevented. The compound should
not drip from tools!
Note: when stirring the compound, do not use stirrers that create whirls as they draw air bubbles in the mass! This causes problems in further application.
Apply sufficient layer of the compound to the plasterboard panel joint by a joint knife or a special binding tool (application by means of special tools substantially speeds up the work). Press the paper band in the compound applied by means of a joint knife. Excessive compound or air shall be pushed out
from under the tape by a joint knife. The joint shall be as smooth as possible in order to avoid unnecessary grinding. The joint prepared in this way shall
completely dry up! The period of drying depends on the thickness of the layer applied and the ambient temperature ranging from 5 to 24 hours. Due to
water evaporating from the compound the mass under the tape will lose 3-5 % of the thickness. After complete drying, the joint can be further treated by
grinding and applying the first layer. The layer shall be spread more in width so that “invisible joint” is achieved.
Final binding/ levelling: After drying up and grinding of the first layer, the second– “final” layer 0.3-1mm thick shall be applied by stainless steel trowel
all over the area. For such levelling, it is sufficient to dilute the compound with water (approx. 0,5 dl of water per each kg of the compound). Upon drying
up, roughness can be removed by grinding.
The use of Versatile Joint Compound for reconstructions: Prior to application, old coatings, loose layers of old plaster and dust shall be removed from the
surface, and primer shall be applied. Final layers/filler can be applied in a classical way – by a stainless steel trowel, up to 3 mm in thickness, creating
a smooth surface that is treated by grinding upon drying up. Surfaces can be textured by various types of rollers. The surface texture resulting depends
on the roller type and the paste dilution ratio. Generally, thicker compound and a roller with long hair create rough and coarse surface texture. Thinner
compound and a roller with short hair create finer and thinner surface texture.
Manufacturer’s note:
Use protective aids: Gloves, a respirator (when grinding), goggles
Storage: 12 months at the temperatures between +5°C and +30°C in a dark and dry place. Do not expose to direct sunshine! Protect from freezing!
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Finální pasta ROMBA F–1370
je kvalitní víceúčelová finální stěrka ve formě pasty. Byla vyvinutá pro finální úpravy a stěrkování sádrokartonu a jiných typů stěn v interiérech. Pro její
výbornou přilnavost se dá využít nejen jako hladká stěrka, ale i na strukturování povrchů za pomoci válečků a nástřikem. Ocení ji také malíři při opravách
prasklin a nerovností před malováním a tapetováním stěn.

Finálna pasta ROMBA F-1370
Balení:/ Balenia:/ Package:
1,5 kg, 5 kg, 18 kg
Na vyžádání i jiné balení.
Na vyžiadanie aj iné balenia.
Upon request, other packages
can be available.

je kvalitná viacúčelová finálna stierka vo forme pasty. Bola vyvinutá pre finálne
úpravy a stierkovanie sadrokartónu a stien v interiéroch. Pre jej výbornú
priľnavosť sa dá využiť aj na štruktúrovanie povrchov za pomoci válčekov
a nástrekom. Zvlášť vhodná pre opravy prasklín a nerovností stien, pred
maľovaním a tapetovaním.

Final paste ROMBA F-1370

first-quality multipurpose final compound in the form of paste. It is designed for
final treatment and smoothing of dry walls and other types of interior walls. It is
particularly suitable for the removal of cracks and wall surface roughness, prior
to decorating and wall papering.
Hlavní výhody:
- je připravená k okamžitému použití
- výborně přilne na všechny typy povrchových stěn
- lehce zpracovatelný a brousitelný
- rozpracovaný tmel lze uchovat v uzavřené nádobě zalitý vodou po dobu
několika dnů
Hlavné výhody:
- je pripravená k okamžitému použitiu
- ľahko spracovateľná a brúsiteľná
- vo vedre nezasychá, môže sa spracovávať ľubovolne dlhú dobu
- možnosť vytvárať štruktúrované povrchy
Main advantages:
- ready for immediate use
- easy to process and grind
- does not dry out in the bucket; can be processed for indefinite
period of time
- possibility of creating textured surfaces

Hlavní určení:/ Hlavné určenie:/ Main purpose:

Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/ Methods of application:
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Návod na použití:
Před použitím je nutné Finální pastu naředit vodou podle toho, na co ji plánujeme použít.
Při aplikaci hladítkem nařeďte vodou tak, abyste dosáhli pohodlné roztíratelnosti pasty (cca 0,5 dl vody na každý kg pasty).
Stěrkování: Před aplikací je nutné povrch zbavit starých nátěrů, nepevných vrstev starých omítek, prachu a napenetrovat. Finální vrstvy /stěrky je možné
nanášet klasicky – nerezovým hladítkem, až do max. vrstvy 3 mm, docílí se hladký povrch, který se po zaschnutí upraví přebroušením. Nánášení válečkem
(strukturované povrchy): Finální pastu je možné nanášet válečkem-tím se docílí strukturovaný povrch. Konečná struktura povrchu závisí na typu válečku
a poměru naředění pasty. Obecně platí, že hustější pasta a váleček s dlouhým vláknem vytvářejí hrubou a výraznou strukturu povrchu. Řídká pasta a váleček s krátkým vláknem vytváří jemnější a tenčí strukturu povrchu. Po zaschnutí je možno přemalovat. Tmel je možné přímo barevně tónovat, přimícháním
vodou ředitelných barevných pigmentů až na požadovaný odstín.
Takto natónovaný tmel už není nutné po aplikaci malovat.
Upozornění: při míchání tmelu nepoužívat míchadla, která vytvářejí vír a vtahují tímto do hmoty vzduchové bubliny!!! To způsobuje problémy při další
aplikaci.
Upozornění výrobce:
Používat ochranné pomůcky: Rukavice, respirátor (při broušení), ochranné brýle
Skladovat: 12 měsíců při teplotě +5°C až +30°C na tmavém místě. Nevystavovat přímému slunečnímu záření! Chraňte před mrazem!

Návod na použitie:
Pred použitím je nutné Finálnu pastu nariediť vodou, podľa plánovaného použitia. Pri aplikovaní hladítkom narieďte vodou tak, aby ste dosiahli pohodlnej
rozotierateľnosti pasty (cca 0,5 dl vody na každý kg pasty).
Stierkovanie: Povrch pred aplikáciou je nutné zbaviť starých náterov, nepevných vrstiev starých omietok, prachu a napenetrovať. Finálne vrstvy/ stierky je
možné nanášať klasicky- nerezovým hladítkom, až do max. vrstvy 3 mm, docieli sa hladký povrch, ktorý sa po zaschnutí upraví prebrúsením.
Nanášanie valčekom (štruktúrované povrchy): Finálnu pastu je možné nanášať valčekom-tým sa docieli štruktúrovaný povrch. Výsledná štruktúra povrchu
závisí od typu valčeka a pomeru nariedenia pasty. Obecne platí, že hustejšia pasta a valček s dlhým vláknom vytvárajú hrubú a výraznú štruktúru povrchu.
Riedka pasta a valček s krátkym vláknom vytvárajú jemnejšiu a tenšiu štruktúru povrchu. Valček sa namáča do pripraveného tmelu a roztiera priamo po
povrchu. Po zaschnutí je možné premaľovať. Tmel je možné priamo farebne tónovať, primiešaním vodou riediteľných farebných pigmentov až na požadovaný odtieň. Takto natónovaný tmel už nieje nutné po aplikácii maľovať.
Upozornenie:: pri miešaní tmelu nepoužívať miešadlá,ktoré vytvárajú vír a vťahujú tým do masy vzduchové bubliny!!! To spôsobuje problémy pri ďalšej
aplikácii.
Upozornenie výrobcu:
Používať ochranné pomôcky: Rukavice, respirátor (pri brúsení), ochranné okuliare
Skladovať: 12 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C na tmavom a suchom mieste. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu! Chráňte pred zamrznutím!

Instructions for use:
Prior to application, Final Paste shall be diluted, as needed, with water with regard to the use required. When applying the paste by a trowel, dilute it with
water in order to make it easy to spread. (approx. 0.5 dl of water per each kg of the paste).
Levelling: Prior to application, old coatings, loose layers of old plaster and dust shall be removed from the surface, and primer shall be applied. Final
layers/filler can be applied in a classical way – with a stainless steel trowel, up to 3 mm in thickness, creating a smooth surface that is treated by grinding
upon drying up.
Application by a roller (textured surfaces): The Final Paste can be applied by a roller – which results in the creation of a textured surface. The surface
texture resulting depends on the roller type and the
paste dilution ratio. Generally, thicker paste and
a roller with long hair create rough and coarse surface texture. Thin paste and a roller with short hair
create finer and thinner surface texture. The roller is
dipped in the compound diluted, and the compound
is spread directly on the surface. Upon drying up,
the surface can be decorated. The compound can
be tinted directly by admixing water-based colour
pigments to achieve the tone required. Such a tinted compound requires no more decorating after
application.
Note: when stirring the compound, do not use stirrers that create whirls as they draw air bubbles in the
mass!!! This causes problems in further application.
Manufacturer’s note:
Use protective aids: Gloves, a respirator (when grinding), goggles
Storage: 12 months at the temperatures between
+5°C and +30°C in a dark and dry place. Do not
expose to direct sunshine! Protect from freezing!
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Super stěrka finální ROMBA
je vyrobená na bázi Finální pasty se speciální odlehčenou recepturou.
Díky vylepšené receptuře se jednodušeji aplikuje na povrch. Je vhodná pro
finální úpravy a stěrkování sádrokartonu a jiných typů stěn v interiérech,
taktéž pro vyrovnávání stěn před malováním a tapetováním. Dá se využít
i na strukturování povrchu za pomoci válečků anebo nástřikem. Vyrábí se
i v provedení Super stěrka univerzální. Tím se využití Super stěrky rozšíří
i o možnost tmelení spojů sádrokartonu.

Super stierka ROMBA
je špeciálne vylepšená-odľahčená receptúra Finálnej pasty. Vďaka tejto
receptúre vzniká jednoduchšia spracovateľnosť a aplikovatelnosť produktu na povrchy. Vyrába sa tiež v prevedení univerzálna Super stierka pre
tmelenie spojov sadrokartónu.
Balení:/ Balenia:/ Package:
3 kg, 14 kg, 25 kg
Na vyžádání i jiné balení.
Na vyžiadanie aj iné balenia.
Upon request, other packages
can be available.

Super filler ROMBA
is based on specially enhanced-lightened formula of Final paste. Due to
the formula, the product can be processed and applied to surfaces more
easily. It is also manufactured as versatile Super filler for binding plasterboard panel joints.
Hlavní výhody:
- je hotový, připravený k okamžitému použití
- výborně přilne na všechny typy povrchových stěn
- lehce zpracovatelný a brousitelný
- v kbelíku nezasychá - rozpracovaný tmel lze uchovat v uzavřené nádobě
zalitý vodou po dobu několika dnů
Hlavné výhody:
- je hotová, pripravená k okamžitému využitiu
- výborne priľne na všetky typy povrchov stien
- ľahko spracovateľná a brúsiteľná
- vo vedre nezasychá, môže sa spracovávať ľubovolne dlhú dobu
Main advantages:
- ready-made, prepared for immediate application
- excellent adhesion to all types of wall surfaces
- easy to process and grind
- does not dry out in the bucket – once opened, the compound can be kept
in a closed container with water for several days

Hlavní určení:/ Hlavné určenie:/ Main purpose:

Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/ Methods of application:
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Návod na použití:
Před použitím je nutné naředit vodou dle toho, na co ji plánujeme použít.
Při aplikaci hladítkem nařeďte vodou tak, abyste dosáhli pohodlné roztíratelnosti stěrky (cca 0,5 dl vody na každý kg stěrky).
Stěrkování: Před aplikací je nutné povrch zbavit starých nátěrů, nepevných vrstev starých omítek, prachu a napenetrovat. Finální vrstvy/stěrky je možné
nanášet klasicky – nerezovým hladítkem, až do max. vrstvy 3 mm, docílí se hladký povrch, který se po zaschnutí upraví přebroušením.
Nánášení válečkem (strukturované povrchy): SUPER STĚRKU je možné nanášet válečkem-tím se docílí strukturovaný povrch. Konečná struktura povrchu
závisí na typu válečku a poměru naředění stěrky. Obecně platí, že hustější stěrka a váleček s dlouhým vláknem vytvářejí hrubou a výraznou strukturu povrchu. Řídká stěrka a váleček s krátkým vláknem vytváří jemnější a tenčí strukturu povrchu. Po zaschnutí je možno přemalovat. SUPER STĚRKU je možné
přímo barevně tónovat přimícháním vodou ředitelných barevných pigmentů až na požadovaný odstín.
Upozornění: při míchání tmelu nepoužívat míchadla, která vytvářejí vír a vtahují tímto do hmoty vzduchové bubliny!!! To způsobuje problémy při další
aplikaci.
U receptury SUPER STĚRKA (Univerzální) je pracovní postup shodný s produktem Univerzální tmel ROMBA M-1257!
Upozornění výrobce:
Používat ochranné pomůcky: Rukavice, respirátor (při broušení), ochranné brýle
Skladovat: 12 měsíců při teplotě +5°C až +30°C na tmavém místě. Nevystavovat přímému slunečnímu záření! Chraňte před mrazem!

Návod na použitie:
Pred použitím je nutné nariediť vodou, podľa plánovaného použitia. Pri aplikovaní hladítkom narieďte vodou tak, aby ste dosiahli pohodlnej rozotierateľnosti hmoty. (cca 0,5 dl vody na každý kg pasty).
Stierkovanie: Povrch pred aplikáciou je nutné zbaviť starých náterov, nepevných vrstiev starých omietok, prachu a napenetrovať. Finálne vrstvy/stierky je
možné nanášať klasicky- nerezovým hladítkom, až do max. vrstvy 3 mm, docieli sa hladký povrch, ktorý sa po zaschnutí upraví prebrúsením.
Nanášanie valčekom (štruktúrované povrchy): SUPER STIERKU je možné nanášať valčekom-tým sa docieli štruktúrovaný povrch. Výsledná štruktúra povrchu závisí od typu valčeka a pomeru nariedenia pasty. Obecne platí, že hustejšia hmota a valček s dlhým vláknom vytvárajú hrubú a výraznú štruktúru
povrchu. Riedka hmota a valček s krátkym vláknom vytvárajú jemnejšiu štruktúru povrchu. Valček sa namáča do pripravenej hmoty a roztiera priamo po
povrchu. Po zaschnutí je možné premaľovať. SUPER STIERKU je možné priamo farebne tónovať, primiešaním vodou riediteľných farebných pigmentov až
na požadovaný odtieň.
Upozornenie: pri miešaní tmelu nepoužívať miešadlá, ktoré vytvárajú vír a vťahujú tým do masy vzduchové bubliny!!! To spôsobuje problémy pri ďalšej
aplikácii.
Pri receptúre SUPER STIERKA (Univerzálna) je pracovný postup zhodný s produktom Univerzálny tmel ROMBA M-1257!
Upozornenie výrobcu:
Používať ochranné pomôcky: Rukavice, respirátor (pri brúsení), ochranné okuliare
Skladovať: 12 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C na tmavom a suchom mieste. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu! Chráňte pred zamrznutím!

Instructions for use:
Prior to application, the filler shall be diluted, as needed, with water with regard to the use required.
When applying the filler by a trowel, dilute it with water in order to make it easy to spread. (approx. 0.5 dl of water per each kg of the paste).
Levelling: Prior to application, old coatings, loose layers of old plaster and dust shall be removed from the surface, and primer shall be applied. Final
layers/filler can be applied in a classical way – with a stainless steel trowel, up to 3 mm in thickness, creating a smooth surface that is treated by grinding
upon drying up.
Application by a roller (textured surfaces): SUPER FILLER can be applied by a roller – which results in the creation of a textured surface. The surface
texture resulting depends on the roller type and the paste dilution ratio. Generally, thicker paste and a roller with long hair create rough and coarse surface
texture. Thin paste and a roller with short hair create finer surface texture. Upon drying up, the surface can be decorated. SUPER FILLER can be tinted
directly by admixing water-based colour pigments to achieve the tone required.
Upon request, SUPER FILLER VERSATILE variant can also be produced. Thus, SUPER FILLER may also be used for binding of plasterboard panel joints.
Note: when stirring the compound, do not use stirrers that create whirls as they draw air bubbles in the mass!!! This causes problems in further application.
Manufacturer’s note:
Use protective aids: Gloves, a respirator (when grinding), goggles
Storage: 12 months at the temperatures between +5°C and +30°C in a dark and dry place. Do not expose to direct sunshine! Protect from freezing!
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STHERMIZOL termoizolační
hmota ve formě stěrky

Balení:/ Balenia:/ Package:
3 L, 10 L, 20 L
Na vyžádání i jiné balení.
Na vyžiadanie aj iné balenia.
Upon request, other packages
can be available.

Termoizolační hmota STHERMIZOL je novinkou v oblasti způsobu
zateplování budov. Její hlavní složku tvoří speciální thermo-keramické plnivo, které minimalizuje úniky tepla z místnosti už při
nanesení STHERMIZOLU ve vrstvě 0,5-1mm. Na naneseném povrchu vytváří částečnou vákuovou vrstvu, zvyšuje tepelný odpor a zároveň má schopnost odrazit až 70% sálavého tepla zpět do interiéru.
Měřením v akreditované zkušebně, byly dokázány min. 25% úspory
energie při vytápění, po aplikaci STHERMIZOLU. Je též výborným
řešením při odstraňování problémů s plísněmi na stěnách. Stěrka se
vyznačuje jednoduchou aplikací, kterou zvládne téměř každý.
Aplikuje se ze strany interiéru velmi jednoduše a to hladítkem,
popř. válečkem nebo štětcem v tloušťce 0,5-1 mm. Je možné aplikovat také nástřikem. Hmotu lze tónovat, nebo po aplikaci natřít
vodou ředitelnými barvami.

STHERMIZOL termoizolačná
hmota vo forme stierky
Termoizolačná hmota STHERMIZOL je novinkou v oblasti spôsobu
zatepľovania budov. Jej hlavnú zložku tvorí špeciálne thermokeramické plnivo, ktoré minimalizuje úniky tepla z miestností už
pri nanesení STHERMIZOLU vo vrstve 0,5-1mm. Na nanesenom
povrchu vytvára čiastočne vákuovú vrstvu, zvyšuje tepelný odpor
a zároveň má schopnosť odraziť až 70% sálavého tepla späť do interiéru. Meraním v akreditovanej skúšobni boli dokázané min.25%
úspory energie pri vykurovaní, po aplikácii STHERMIZOLU. Je tiež
ideálnym riešením pri odstraňovaní problémov s plesňami na stenách. Aplikácia STHERMIZOLU je výnimočne jednoduchá a zvládne
ju takmer každý. Aplikuje sa zo strany interiéru, hladítkom, popr.
valčekom, alebo štetcom v hrúbke 0,5-1mm. Je možné aplikovať
aj nástrekom. Hmotu je možné tónovať, alebo po aplikácii natierať
vodou riediteľnými farbami.

STHERMIZOL thermal insulation
compound in the form of filler
Thermal insulation compound STHERMIZOL represents a completely new method of thermal insulation of buildings. Its main
component is special thermal-ceramic filler that minimizes, with
minimum thickness of STHERMIZOL layer 0,5- 1 mm, heat leakage
from rooms. It creates a partial vacuum layer on the applied surface,
increases thermal resistance, and simultaneously is capable of reflecting as much as 70 % of radiant heat back to the interior. STHERMIZOL is also an excellent solution to problems with mould on walls.
The application process is simple, and can be coped with by almost
everyone. The filler shall be applied interior walls in a very simple
way by a trowel, a roller, or a brush in a 0,5-1 mm thick layer. It can
also be applied by spraying. The compound can be tinted or decorated with water-based paints after application.
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Hlavní výhody:
- jednoduchý a rychlý postup zateplování budovy ze strany interiéru
- není potřeba lešení a mnoho řemeslníků
- pomáhá řešit problémy s plesnivěním stěn při nedokonalém odvětrávání
- možnost využití pro budovy u kterých je nutné zachování historických
fasád
- měření ukázalo , že po aplikaci STHERMIZOLU na stěny místnosti,
klesla spotřeba energie na vytápění v rozsahu *20-40%
- úspory energie při používání klimatizačních jednotek v letních sezónách
Hlavné výhody:
- jednoduchý a rýchly postup zateplenia budovy zo strany interiéru
- nepotrebujete lešenia a množstvo remeselníkov
- pomáha riešiť problém plesnenia stien vplyvom zlého odvetrávania
- možnosť využitia pre budovy u ktorých je nutné zachovanie historických
fasád
- merania ukázali, že po aplikácii STHERMIZOLU na steny miestnosti, klesla
spotreba energie potrebnej na jej vykúrenie v rozsahu *20-40%.
- úspory energie pri klimatizačných jednotkách v letných mesiacoch
Main advantages:
- simple and quick process of thermal insulating of buildings from interior
- no scaffolding and a large number of craftsman needed
- helps deal with problems with wall moulding due to of improper ventilation
- can be used for buildings where historical plaster must be maintained
- measuring proved that after the application of STHERMIZOL to room
walls, the consumption of heating energy decreased by *20-40 %
- energy savings when air-conditioning units are utilised in summer

Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/ Methods of application:

Návod na použití:
Hmota obsahuje velmi kvalitní PVA disperze a tak velmi dobře přilne téměř ke všem druhům podkladu jako např. beton, sádrové omítky, vápenno-cementové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely ale také na dřevo. Podklad musí být pevný ( neopadavý), zbavený prašných částic , nečistot a plísní,
pokud je na stěně více nátěrů doporučujeme je mechanicky odstranit. Podklad nejprve napenetrujte. Nerovnosti povrchu vyhlaďte ROMBA univerzálním
tmelem – výrazně tak ušetříte na spotřebě STHERMIZOLU. Na takto připravený suchý podklad můžete aplikovat STHERMIZOL.
Aplikace:
Hmota se před aplikací může zředit vodou a zamíchat při nízkých otáčkách , aby nedošlo k poškození plniva!
Aplikace špachtlí nebo hladítkem : při tomto postupu můžete nanášet přímo na připravený povrch stěn bez nutnosti ředění. Naneste vrstvu cca 1mm
a nechte zaschnout min 2 hod. (při teplotě 20oC). Následně můžete nerovnosti jemně přebrousit brusnou mřížkou zr. 120 tak , aby zůstala zachovaná
vrstva 0,5- 1 mm. Po celkovém vyschnutí vrstvy můžete přemalovat interiérovou barvou.
Aplikace válečkem: zřeďte vodou v konzistenci kašovité hmoty, váleček namáčejte do hmoty jemně roztírejte na připravený podklad v 2 vrstvách, tak aby
jste dosáhly tl. min. 0,5 mm. Použijte typ válečku – jemný molitan, velur nebo nylon.
Aplikace stříkáním: zředit dle návodu stříkacího zařízení , použijte trysku o průměru 3 mm a tlak do 5 bar, při větším tlaku hrozí poškození plniva hmoty.
Spotřeba a doba schnutí:
Při předem připraveným rovným povrchu je spotřeba při aplikaci hladítkem ve vrstvě 1mm- 1L / m 2
Aplikaci válečkem – vrstva 0,5 mm -0,5L /m2
Nástřik ve vrstvě 0,3-0,5 mm spotřeba 0,3-0,5L/m2
Doba schnutí je závislá od savosti podkladu, teploty, vlhkosti , případně i větrání interiéru , vrstva 1mm při teplotě 20 o C a vlhkosti 60% je 2- 4 hod.
Skladování, přeprava a trvanlivost :
Skladovat v suchu při teplotě +5 o až +30 oC, Trvanlivost 12 měsíců od data výroby v neotevřených obalech, při dodržení skladovacích podmínek
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Návod na použitie:
Pre obsah kvalitnej PVA disperzie dobre priľne takmer na všetky druhy podkladov ako sú betón, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, sadrokartón, prefabrikované panely, ale aj drevo. Podklad musí byť pevný(neopadavý), zbavený prašných častíc, nečistôt a plesní, ak je na stene viac náterov,
odporúča sa mechanické odstránenie. Ak bola stena zaplesnená, použite bežný prostriedok na odstránenie plesní. Podklad napenetrujte. Nerovnosti
povrchu vyhlaďte ROMBA univerzálnym TMELOM-výrazne tým ušetríte na spotrebe STHERMIZOLU. Na takto upravený a suchý podklad môžete aplikovať
STHERMIZOL.
Aplikácia:
Hmota sa pred aplikáciou môže riediť vodou podľa potreby, miešať jemne pri nízkych otáčkach, aby nedošlo k poškodeniu plniva.
Aplikácia stierkou alebo hladítkom: pri tomto postupe môžete nanášať priamo na povrch stien, stropu bez nutnosti riedenia. Naneste vrstvu cca 1mm a nechajte zaschnúť cca 2 hod. (pri teplote 20°C). Následne môžete nerovnosti jemne prebrúsiť brúsnou mriežkou zr.120 tak, aby ostala zachovaná povrchová
vrstva 0,5-1mm. Po celkovom zaschnutí môžete stierku premaľovať interiérovou farbou.
Valčekom: zrieďte vodou na konzistenciu kašovitej hmoty, valček namáčajte do hmoty a jemne rozotierajte na pripravený podklad v 2 vrstvách tak, aby ste
dosiahli hrúbku min. 0,5 mm. Použite typ valčeka- jemný molitan, velúr alebo nylon.
Striekaním: zriediť podľa striekacieho zariadenia, tryska o priemere 3mm a tlak do 5 bar, pri väčšom tlaku hrozí poškodenie plniva.
Spotreba a doba schnutia:
Pri predom pripravených rovných povrchoch je spotreba pri aplikácii hladítkom o vrstve 1mm-1L /m2.
Aplikácia valčekom-vrstva 0,5mm-0,5L /m2.
Nástrek vo vrstve 0,3-0,5mm spotreba 0,3-0,5L /m2.
Doba schnutia ja závislá od savosti podkladu, teploty, vlhkosti, prípadne vetrania interiéru, vrstva1mm pri teplote 20°C a vlhkosti 60% je 2-4hod.
Skladovanie, preprava, trvanlivosť:
Skladovať v suchu pri teplote +5 až +30°C. Nevystavujte mrazu, priamemu slnečnému žiareniu a dlhodobým teplotám nad 30°C. Trvanlivosť 12 mesiacov
od dátumu výroby v neotvorených obaloch, pri dodržaní skladových podmienok.

Instructions for use:
The compound contains first-rate PVA dispersions due to which it well adheres to almost all types of base materials, such as concrete, gypsum plasters,
lime-cement plasters, plasterboard, prefabricated panels as well as wood. The base shall be solid (not crumbly), free of dust, impurities and mould; if
there are more paint layers on the wall, it is recommended to remove them first mechanically. First, primer shall be applied to the base. Roughness of the
surface shall be levelled with ROMBA versatile joint compound – this considerably reduces the consumption of STHERMIZOL. Afterwards, STHERMIZOL
can be applied on such dry base.
Application:
Prior to application, the compound can be diluted with water and stirred slowly so that the filler is not damaged!
Application by means of a joint knife or a trowel: using such method, you can apply the compound directly on pre-treated wall surface without any dilution.
Apply a layer approx. 1 mm thick and let it dry up for at least 2 hours (at the temperature of 20°C). Subsequently, you can finely grind the surface with
a grinding, grid grain size 120, to remove roughness so that a 0,5-1 mm thick layer is maintained. After complete dry up of the layer, you can decorate it
with interior paint.
Application by a roller: dilute with water until you obtain slush-like substance; dip the roller in and spread the compound slightly on the pre-treated surface
in 2 layers so that the thickness of min. 0.5 mm is reached. The type of roller to be used – fine foam, velour or nylon.
Application by spraying: dilute according to the instructions for use of the spraying device; use a nozzle 3 mm in diameter and the pressure up to 5 bar;
higher pressure may damage the compound filler.
The consumption and drying time:
The consumption of the compound, when applied
by a trowel on a pre-treated even surface in 1mm
layer, is 1L/m2.
When applied by a roller – 0,5 mm thick layer– 0,5
L/m2.
When applied by spraying in 0.3-0.5 mm thick layer, the consumption is 0,3-0,5 L/m2.
The drying time depends on the absorption capacity of the base material, temperature, humidity
as well as interior ventilation; for 1 mm thick layer
it is 2-4 hours at the temperature of 20°C and the
humidity of 60 %.
Storage, transport and durability:
Store in a dry place at the temperatures between
+ 5°C and 30°C; the durability is 12 months from
the date of production in unopened containers
while observing the storage conditions.
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20° C

-5° C

A- zeď/ múr/ wall
B- omítka/ omietka/ plaster

A

B

Prozáření tepla přes zdi bez vrstvy STHERMIZOLU.
Prežiarenie tepla cez múry bez vrstvy STHERMIZOLU.
Radiation of heat through walls without a STHERMIZOL layer.

Rozložení teploty na stěnách v místnosti
bez STHERMIZOLU.
Rozloženie teploty na stenách v miestnosti
bez STHERMIZOLU.
The distribution of temperature on room walls
without STHERMIZOL.

25° C

-5° C

A

BC

A- zeď/ múr/ wall
B- omítka/ omietka/ plaster
C- STHERMIZOL 1mm

Prozáření tepla přes zdi s vrstvou STHERMIZOLU.
Prežiarenie tepla cez múr s vrstvou STHERMIZOLU.
Radiation of heat through walls with a STHERMIZOL layer.

Rozložení teploty na stěnách v místnosti s vrstvou
STHERMIZOLU.
Rozloženie teploty na stenách v miestnosti s vrstvou
STHERMIZOLU.
The distribution of temperature on room walls with
a STHERMIZOL layer.
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Lepící tmel ROMBA M-1257L
lepí polystyren, rohy,
dekorační prvky
Lepící tmel je určený na lepení polystyrénových desek a dekoračních prvků
z polystyrenu, ochranných rohů. Určené na použití v interiérech, pro savé i nesavé podklady jako jsou zdivo, sádrokarton, omítka, kámen, dřevo, umakart apod.

Lepiaci tmel ROMBA M-1257L
lepí polystyrén, rohovníky,
dekoračné prvky
Lepiaci tmel je určený na lepenie polystyrénových dosiek a dekoračných
prvkov z polystyrénu, ochranných rohovníkov. Určené na použitie v interiéroch, pre savé aj nesavé podklady ako sú murivo, sadrokartón, omietka,
kameň, drevo, umakart a pod.

Balení:/ Balenia:/ Package:
310 ml, 1,5 kg, 5 kg
Na vyžádání i jiné balení.
Na vyžiadanie aj iné balenia.
Upon request, other packages
can be available.

Bonding Compound ROMBAM-1257L
bonds polystyrene, corners,
decorative mouldings
The bonding compound is designed for bonding polystyrene boards, polystyrene decorative mouldings and protective corners. For interior use only, on
absorbent and non-absorbent surfaces, such as walls, dry walls, plaster, stone,
wood, Formica etc.

Hlavní výhody:
- je připravený k okamžitému použití
- vytváří pevný a trvalý spoj
- vodovzdorný po uschnutí
- přetíratelný disperzními barvami
- zdravotně nezávadný, neobsahuje rozpouštědla
Hlavné výhody:
- je pripravený k okamžitému použitiu
- vytvára pevný a trvalý spoj
- vodovzdorný po uschnutí
- pretieratelný disperznými farbami
- zdravotne nezávadný, neobsahuje rozpúšťadlá
Main advantages:
- ready for immediate application
- creates firm and permanent joint
- after drying up, resistant to water
- can be decorated over by disperse dyes
- harmless to health; does not contain solvents

Hlavní určení:/ Hlavné určenie:/ Main purpose:
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Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/ Methods of application:

Návod na použití:
Lepící tmel je připravený k okamžitému použití. Povrch lepených materiálů musí být suchý, pevný, zbavený prachu a nečistot. Opadávající a olupující se
povrchy je nutné mechanicky odstranit. Velmi savé povrchy je nutné napenetrovat rozředěným tmelem. Lepící tmel můžete nanášet špachtlí, nerezovým
hladítkem anebo vytlačit přímo z kartuše mechanickou pistolí.
Lepící tmel naneste na lepený povrch a klouzavým pohybem přitlačte. Na velké plochy, jako jsou polystyrénové desky, nanášejte bodově anebo v pravidelných pásech. Spoj může být mechanicky namáhaný po 24 hodinách. Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 15°C.
Upozornění výrobce:
Používat ochranné pomůcky: Rukavice, respirátor (při broušení), ochranné brýle
Skladovat: 12 měsíců při teplotě +5°C až +30°C na tmavém a suchém místě. Nevystavovat přímému slunečnímu záření! Chraňte před mrazem!

Návod na použitie:
Lepiaci tmel je pripravený k okamžitému použitiu. Povrch lepených materiálov musí byť suchý, pevný, zbavený prachu a nečistoty. Opadávajúce a olupujúce povrchy je nutné mechanicky odstrániť. Veľmi savé povrchy je nutné napenetrovať rozriedeným tmelom. Lepiaci tmel môžete nanášať špachtľou,
nerezovým hladítkom, alebo vytláčať priamo z kartuše mechanickou pištoľou. Lepiaci tmel naneste na lepený povrch a kĺzavým pohybom pritlačte. Na
veľké plochy ako sú polystyrénové dosky nanášajte bodovo, alebo v pravidelných pásoch. Spoj môže byť mechanicky namáhaný po 24 hodinách. Teplota
pri aplikácii by nemala byť nižšia ako 15°C.
Upozornenie výrobcu:
Používať ochranné pomôcky: Rukavice, respirátor/pri brúsení/, ochranné okuliare
Skladovať: 12 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C na tmavom a suchom mieste. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu! Chráňte pred zamrznutím!

Instructions for use:
Bonding compound is ready for immediate application. The surfaces of materials to be bonded shall be dry, solid and free of dust and impurities. Falling
off and flaking surfaces shall be removed mechanically. Diluted compound shall be applied to highly absorbent surfaces. Bonding compound can be
applied by means of a joint knife, a stainless steel trowel or can be squeezed out of the cartouche using an application gun.
The bonding compound shall be applied on the surface to be bonded and pressed down by a sliding move. As far as large surfaces are concerned, such
as polystyrene boards, the compound shall be applied in spots or in regular lines. The joint may be stressed mechanically no sooner than 24 hours after
application. The ambient temperature during application should not drop below 15°C.
Manufacturer’s note:
Use protective aids: Gloves, a respirator (when grinding), goggles
Storage: 12 months at the temperatures between +5°C and +30°C in a dark and dry place. Do not expose to direct sunshine! Protect from freezing!
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ŠLEHANÝ TMEL ROMBA DRYWALL
Šlehaný tmel ROMBA DRYWALL je ultra lehký tmel na bázi disperze
a speciálního plniva. Jeho hlavní výhodou je objemová stálost, při schnutí
se nesmršťuje a nepraská. Dobře využitelný při opravách velkých prasklin
a děr po hmoždinkách. Může se přetírat už po 5-10 min., kdy se vytvoří
povrchová vrstva, po dalším schnutí se nesmršťuje a nevytvoří propadlinu.
Vhodný pro všechny typy povrchů stěn a stropů.

ŠĽAHANÝ TMEL ROMBA DRYWALL
Šľahaný tmel ROMBA DRYWALL, je ultra ľahký tmel na báze akrylátovej
disperzie a špeciálneho plniva. Jeho hlavnou výhodou je objemová stálosť,
pri schnutí sa nezmršťuje a nepraská. Ideálny pri vysprávkach veľkých
prasklín a dier po hmoždinkách. Možné pretierať už po 5-10min. kedy sa
vytvorí povrchová škrupina, počas ďalšieho schnutia sa nezmršťuje
a nevytvorí preliačinu. Vhodný pre všetky typy povrchov stien a stropov.

Balení:/ Balenia:/ Package:
200 ml, 250 ml, 500 ml
Na vyžádání i jiné balení.
Na vyžiadanie aj iné balenia.
Upon request, other packages
can be available.

WHIPPED COMPOUND
ROMBA DRYWALL
Whipped compound ROMBA DRYWALL is ultra-light dispersion and
special filler-based compound. Its main advantage is the volume stability,
it does not contract and crack when drying up. Well applicable for the
repairs of large cracks and dowel pin holes. The compound can be painted
over as soon as 5-10 minutes following application, when the surface layer
creates; it does not contract during further drying up and prevents depressions from occurring. Suitable for all types of wall surfaces and ceilings.

Hlavní výhody:
- okamžité použití
- jednoduché opravy velkých prasklin a děr
- nestéká, nepraská, nesmršťuje se
- lehce zpracovatelný a brousitelný
- přetíratelný už po 10 minutách
Hlavné výhody:
- okamžité použitie
- ľahké vysprávky veľkých prasklín a dier
- nesteká, nepraská, nezmršťuje sa
- ľahko spracovateľný a brúsiteľný
- pretierateľný už po 10minútach
Product advantages:
- immediate application
- simple repairs of large cracks and holes
- does not flow off, crack or contract
- easy to process and grind
- can be painted over after ten minutes

Hlavní určení:/ Hlavné určenie:/ Main purpose:
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Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/ Methods of application:

Návod na použití:
Povrch musí být suchý, bezprašný a bez mastnoty. Pomocí špachtle vtlačte tmel do děr, spár, puklin a následně povrch vyhlaďte. Po vytvoření povrchové
vrstvy, cca 5-10 min. můžete přetírat vodou ředitelnou barvou. Po 24 hod. jakoukoliv barvou.
V případě potřeby ředit max. 10ml vody na 250 ml tmelu. Doporučená teplota při aplikaci min. 10° C.
Upozornění:
Uschovejte mimo dosah dětí. Při broušení vzniká prach, používejte respirátor. Po zásahu očí okamžitě vypláchněte vlažnou vodou. Nekonzumovat!
Skladovat při teplotách +5°až +30°C. Nesmí zmrznout.
Doba spotřeby 12 měsíců od datumu výroby.

Návod na použitie:
Povrch musí byť suchý, bezprašný a bez mastnoty. Pomocou špachtle vtlačte tmel do dier, špár a puklín a následne povrch vyhladte. Po vytvorení povrchovej škrupiny, cca 5-10min. môžete pretierať vodou riediteľnou farbou. Po 24 hod. akoukoľvek farbou. V prípade potreby riediť max. 10ml vody na 250ml
tmelu. Odporúčaná teplota pri aplikácii min.10°C.
Upozornenie:
Uschovajte mimo dosah detí. Pri brúsení vzniká prach, používajte respirátor. Po zasiahnutí očí,okamžite vypláchnite vlažnou vodou. Nekonzumovať! Skladovať pri teplotách +5°C až +30°C. Nesmie zmrznúť.
Doba spotreby 12 mesiacov od dátumu výroby.

Instructions for use:
The surface shall be dry, free of dust and grease. Press the compound into holes, joints, or cracks by means of a joint knife, and then smooth the surface.
After the hardening of the surface layer, approx. 5-10 minutes, the compound can be painted over with water-based dyes. After 24 hours, any type of dye
can be applied. If needed, the compound can be diluted with max. 10ml of water per 250ml of compound. Recommended ambient temperature during
application is min. 10°C.
Note:
Keep out of children’s reach. Dust is created during grinding; use a respirator. Upon eye contact, rinse immediately with lukewarm water. Do not eat! Store
at temperatures between +5°C and +30°C. Protect from freezing.
The period of consumption is 12 months since the date of production.
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VYSVĚTLIVKY/ VYSVETLIVKY/
CONSIDERATION
Hlavní určení:/ Hlavné určenie:/
Main purpose:
- lepení spojů sadrokartonu
- lepenie spojov sádrokartónu
- bonding of plasterboard joints

- aplikace špachtlí
- aplikácia špachtľou
- application by a joint knife

- krycí vrstvy spojů sádrokartonu
- krycie vrstvy spojov sadrokartónu
- surface layers of plasterboard joints

- aplikace hladítkem
- aplikácia hladítkom
- application by a trowel

- lepení ochranných rohů
- lepenie ochranných rohovníkov
- bonding of paper-metal corners
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Způsoby aplikace:/ Spôsoby aplikácie:/
Methods of application:

- aplikace speciálním nářadím
- aplikácia špeciálnym náradím
- application by special tools

- rekonstrukce povrchů stěn
- rekonštrukcie povrchov stien
- renovation of wall surfaces

- aplikace nástřikem
- aplikácia nástrekom
- application by spraying

- vytvoření strukturovaných povrchů
- vytvorenie štruktúrovaných povrchov
- creation of texturised surfaces

- aplikace válečky
- aplikácia válčekmi
- application by rollers

- vytvoření finální vrstvy
- vytvorenie finálnej stierky
- creation of the final layer

- aplikace štětcem
- aplikácia štetcom
- application by a brush

- lepení dekoračních prvků
- lepenie dekoračných prvkov
- bonding of decor mouldings

- aplikace skeletovou pistolí
- aplikácia skeletovou pištoľou
- application by an application gun

DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ/ DOPLNKOVÝ TOVAR/
Additive products
Informujte se na možnost nákupu ze širokého sortimentu doplňkového zboží
a speciálního nářadí.
Informujte sa na možnosť nákupu zo širokého sortimentu doplnkového tovaru
a špeciálneho náradia.
Inquire about the possibility of purchase from wide assortment of complementary
goods and special tools.
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Váš prodejce

