
 

 

 
 

Jemný finální tmelem FERMACELL 
 
 
Jemný finální tmel FERMACELL je 
připraven k okamžitému použití 
přímo z kbelíku, bez časov ě náro č-
ných p řípravných prací.   
Jemný finální tmel FERMACELL je 
určen pro tmelení povrchu vnit ř-
ních st ěn a strop ů a pro jemné, 
dokon čovací tmelení spár.  
Vedle velmi jednoduchého a hos-
podárného upev ňování desek 
FERMACELL spojovacími pro-
středky (sponky, šrouby, h řebíky) a 
stabilního napojení desek pomocí 
lepené spáry p ředstavuje jemný 
finální tmel FERMACELL rychlou a 
časov ě úspornou povrchovou 
úpravu. 
 
Bílá disperzní hmota ur čená 
k přímému použití obsahuje vodu a 
velmi jemn ě mletý dolomitský 
mramor. 
Jemný finální tmel FERMACELL se 
vyznačuje díky použití vysoce kva-
litních p řírodních produkt ů velmi 
dobrou vlá čností. 
 
 

 
 

2,5 + 10 litr ů k okamžitému použití  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Jednoduché zpracování  
Oblast použití:  �   celoplošné st ěrkování  

Jemný finální tmel FERMACELL se používá u 
ploch, na které jsou kladeny vysoké povrchové po-
žadavky. 
 

 
 
� Jemné tmelení lepené spáry 

FERMACELL  
 
U lepené spáry se odstraní zbytky 
zatvrdlého spárovacího lepidla 
FERMACELL. V oblasti spáry a spo-
jovacích prostředků se přetmelí jem-
ným finálním tmelem FERMACELL. 
Podle hloubky zapuštění spojovacích 
prostředků se opakuje stěrkování. 
 
� Jemné tmelení tmelené spáry 
FERMACELL  
Prvním pracovním úkonem je vytme-
lení 5-7 mm spáry spárovacím tme-
lem FERMACELL - podle návodu na 
zpracování.  
 

 
 
Jemný finální tmel FERMACELL 
není vhodný jako spárovací tmel. 
 
 

Zpracování:  
 
Jemný finální tmel FERMACELL se 
nemá zpracovávat při teplotách nižších 
než 5o C. Tmelená plocha musí být 
zbavená prachu, suchá (po dobu něko-
lika dnů musí být střední vlhkost vzdu-
chu ≤ 70 %) a zbavená případných od-
dělitelných materiálů. Jelikož jsou desky 
FERMACELL již z výroby opatřeny zá-
kladem, není nutno na desky aplikovat 
žádný dodatečný základ. Pokud se 
v místnosti počítá s prováděním různých 
prací za vlhka (dlažby, omítky ), může 
se tmelení provádět až po jejich vy-
schnutí. Totéž platí i pro asfaltování. 
Pro efektivní nanášení finálního jemné-
ho tmelu FERMACELL se používají 
široké stěrky. 
Vyrábí se v šířkách 250 mm a 450 mm. 
Břit zapuštěný v rukojeti je z pérové 
oceli, která zajišťuje i po dlouhý čas 
používání rovnoměrné položení na stěr-
kovanou plochu. 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
�  Stěrkování plochy  
 
Pro účinné nanášení jemného finálního 
tmelu FERMACELL jsou určeny stěrky 
FERMACELL dodávané v šíři 250 a 450 
mm. Jemný finální tmel FERMACELL se 
stěrkuje do velmi tenkých vrstev o tloušťce 
< 0,5 mm. 
 

 

Malé nerovnosti se mohou podle potřeby 
lehce odstranit brusným papírem nebo 
bruskou. Při broušení je vhodné použít 
brusnou mřížku nebo brusný papír se zrni-
tostí P 100 až P 120. Před dalším ošetře-
ním povrchu se musí vybroušené plochy 
zbavit prachu. 
 
� Stěrkování spáry  
Pro jemné finální stěrkování v oblasti spár 
a spojovacích prostředků(šrouby, sponky) 
se používá stěrka s šířkou 250 mm. Jemný 
finální tmel se hrubě nanese na plochu a 
následovně se vystěrkuje. Před nanesením 
další vrstvy tmelu musí být předchozí vrst-
va suchá. 
 

 

Stěrkou o šířce 450 mm se ještě jednou 
setře nanesený materiál. Touto pracovní 
technikou se docílí kvalitnějšího koneč-
ného povrchu bez znatelných míst (přilo-
žení stěrky). 
Pokud se vrací přebytečný materiál zpět 
do kbelíku, musí se v krátké době opět 
zpracovat.  
Je-li zapotřebí tloušťka vrstvy přes 0,5 
mm, nanáší se ve více postupných kro-
cích. Předcházející vrstva tmelu však 
musí být před novým nanesením dokona-
le proschlá. 
 
Široká stěrka FERMACELL se po použití 
čistí vodou a kartáčem. Břit z pérové 
oceli se musí nechat dobře oschnout, aby 
se zamezilo vzniku koroze. 
 

 
 
 
 

                Spot řeba materiálu u celoplošného st ěrkování   
Spotřeba materiálu na m² plochy stěny nebo stropu 
 
�  tmelená spára  100 g 

 
�  lepená spára 
 

100 g 
 

�  celoplošné stěrkování  200 g 
 

 



 

 

 

Všeobecné technické údaje  
 

sušící doba: 

 

po třech hodinách se nechá povrch brousit  

(závisí na klimatických podmínkách) 

 

zápalnost: 

 

žádná 

 

skladování: 

 

skladovat v chladu, nevystavovat mrazu  

načaté nádoby dobře uzavřít 

skladovatelnost: 

 

1 rok 

 

 

Údaje k objednávce  
 

Číslo výrobku 

 

Označení výrobku 

 

79019 

 

FERMACELL jemný finální tmel 2,5 litr (3 kg) 

 

79002 

 

FERMACELL jemný finální tmel 10 litr (12 kg) 

 

79030 

 

FERMACELL stěrka k nanášení šířka = 250 mm 

 

79031 

 

FERMACELL stěrka k nanášení šířka = 450 mm 

 

 
 


