
CE 78 pasta 2v1
ZÁKLADNÍ, FINÁLNÍ a CELOPLOŠNÉ tmelení

Technický list k produktu

Pasta je připravená k okamžitému použití a je speciálně vyrobená 
pro spárování sádrokartonových desek v kombinaci s páskou 
a zároveň pro finální tmelení a celoplošné stěrkování v kvalitě Q1 – 
Q4.

Pasta je vhodná pro sádrokartonové desky, staré malby, sádrové omítky, cemen-
tová lepidla ( nutná penetrace podkladu ).

Pryskyřice, voda, uhličitan vápenatý, konzervační látky a jiné přísady. Pasta je bílé 
barvy.

Skladování 9 měsíců od data výroby, v původním neotevřené balení chráněném 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu. V případě tmelení spár 
SDK se doporučuje použít 
papírovou páskou. 

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
soudržný bez obsahu a stop 
separačních činidel a olejů 
a povrch nesmí být zmrzlý. 

APLIKACE
Nejprve vyplňte všechny spáry 
mezi deskami a opravte jakékoli 
nerovnosti. Pastu naneste ručně 
pomocí špachtle 10 nebo 15 cm 
a aplikujte bandáž (papírová  - 
doporučeno, samolepící mřížka, 
skelná). V dalším kroku  naneste 
finální vrstvu a nechte 
zaschnout. V případě požadav-
ku na kvalitu povrchu Q3 nebo 
Q4, nanášejte v dalším kroku 
pastu celoplošně.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 24 až 48 hodin 
v závislosti na tloušťce vrstvy 
a okolních podmínkách.

SPOTŘEBA
Cca 1 kg/m2 sádrokartonu

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Pasta připravená k okamžitému použití
• Bez trhlin (do tloušťky vrstvy 5 mm) 
• Snadné broušení
• Vynikající finální úprava Q1 až Q4
• Možná aplikace válečkem

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Tlouš ka
vrstvy

5 mm

Technické vlastnosti

Přilnavost pásky

Vnitřní pnutí (bez trhlin)

Hustota

Odolnost proti ohni

> 1000 g

do 5 mm

1,7

A2s1d0

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové 
využití

Aplikace 
válečkem

Snadné
broušení

BaleníNázev produktu

CE 78 pasta 2v1

CE 78 pasta 2v1

5 kg

20 kg

A04 760

A06 200

72 ks

33 ks

Kód produktu Paleta

•
•
•
•
•



AIRLESS 3v1
FINÁLNÍ TMELENÍ - strojní aplikace AIRLESS

Technický list k produktu

Pasta k okamžitému použití v interiéru určená ke strojnímu nanášení 
technologií AIRLESS. Poskytuje hladký vzhled bez nutnosti následné-
ho vyhlazování a broušení. Má vysoké krycí vlastnosti a finální 
povrch je bílý a matný.

Sádrokartonové desky, vápenocementové omítky, pórobeton,  stará malba, 
beton.

Akrylová emulzní pryskyřice, minerální plnivo, deriváty, celulózy, konzervační látky 
a různé pomocné látky.

Skladování 18 měsíců od data výroby, v původním neotevřené balení chráněném 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu.  

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
soudržný bez obsahu a stop 
separačních činidel a olejů 
a povrch nesmí být zmrzlý. 
Obsah vlhkosti 6 až 16%.

APLIKACE
SEMIN AIRLESS 3 v 1 se nanáší 
výhradně stroji AIRLESS.
Pro optimální výsledek postupuj-
te podle tohoto doporučení:
* nastříkejte první krycí vrstvu 300 
až 400 g / m2 k odhalení vad 
podkladu.
* proveďte pečlivou revizi 
podkladu a případné defekty 
opravte.
* nastříkejte konečnou vrstvu 1,2 
kg / m2
Ověřené typy strojů pro aplikaci:
GRACO Mark VII   /   WAGNER PS 
3.39   /   STORCH ST 1700. 
Tryska 0,027 až  0,031˝, pracovní 
tlak 200 bar.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 6 až 24 hodin 
v závislosti na tloušťce vrstvy 
a okolních podmínkách. 

SPOTŘEBA
1,2 až 1,5 kg / m2

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• 3 vrstvy ve 2 krocích
   PENETRACE • ZÁKLADNÍ VRSTVA • FINÁLNÍ POVRCH
• Bez nutnost broušení a stěrkování 
   finalního povrchu

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové 
využití

Technické vlastnosti

Suchý extrakt

Hustota

VOC

68%

1,76

< 1g / l

BaleníNázev produktu

AIRLESS 3v1 ( vědro ) 25 kg 1 014 127 33 ks

Kód produktu Karton

Tloušťka
vrstvy

2 mm

Strojní
aplikace



AIRLESS EXTREM
FINÁLNÍ TMELENÍ - strojní aplikace AIRLESS

Technický list k produktu

Pasta k okamžitému použití - strojní aplikace technologií AIRLESS. 
Určená k hrubému vyrovnání podkladu před finální povrchovou 
úpravou. 
Ideální pro přípravu sádrokartonových desek a pro renovaci 
starých stěn.

Sádrokartonové desky,  beton, pórobeton, pro obnovu stěn nebo starých poško-
zených podkladů a také pro aplikaci na cihly, cementové bloky, křemíkové 
vápencové tvárnice.

Voda, uhličitan vápenatý, dispergační činidlo, fungicidní baktericid, celulóza, 
polyakryláty, jíly, akrylové dispergační prostředky.

Skladování 18 měsíců od data výroby, v původním neotevřené balení chráněném 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu.  

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
soudržný bez obsahu a stop 
separačních činidel a olejů 
a povrch nesmí být zmrzlý. 

APLIKACE
Pasta SEMIN AIRLESS EXTREM 
se stříká agregátem AIRLESS.
První vrstva by měla být vyhlaze-
na  60 cm stěrkou. Po zaschnutí 
naneste druhou, finální vrstvu - 
stěrkovat pod malým úhlem. 
Stříkejte asi 60 cm od povrchu 
a  stříkací pistol držte kolmo 
k povrchu.
Ověřené typy strojů pro aplikaci:
GRACO Mark VII   /   WAGNER 
HC 750   /   STORCH ST 1700. 
Tryska 0,041˝ a více, pracovní 
tlak 200 až 220 bar.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 12 až 48 hodin 
v závislosti na tloušťce vrstvy 
a okolních podmínkách. 

SPOTŘEBA
2 až 4 kg / m² pro první vrstvu. 
1,5 až 2 kg pro druhou vrstvu.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Lze aplikovat v tloušťce až 10mm
• Snadné vyhlazení a dokončení povrchu
• Aplikace AIRLESS stříkací technikou

Interiérové
využití

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Tloušťka
vrstvy

10mm

•
•
•

Technické vlastnosti

Suchý extrakt

Hustota

VOC

75%

1,86

< 1g / l

BaleníNázev produktu

AIRLESS EXTREM ( PE vak )

AIRLESS EXTREM ( vědro )

25 kg

25 kg

1 014 126

1 014 125

40 ks

33 ks

Kód produktu Paleta

Celoplošné 
stěrkování

Strojní
aplikace



EXPERT‘LISS
FINÁLNÍ TMELENÍ - strojní aplikace AIRLESS

Technický list k produktu

Pasta k okamžitému použití určená ke strojní aplikaci technologií 
AIRLESS. Určená k finálnímu vyrovnání podkladu. Ideální pro přípra-
vu sádrokartonových desek a pro renovaci starých stěn. Lze apliko-
vat ručně pomocí speciálního válečku.

Pasta je vhodná pro sádrokartonové desky, staré malby, sádrové omítky, cemen-
tová lepidla ( nutná penetrace podkladu ), beton.

Akrylová pryskyřice v emulzi, minerální plnivo, deriváty celulózy, konzervační látky 
a různé pomocné látky.

Skladování 18 měsíců od data výroby, v původním neotevřené balení chráněném 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu.    

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
soudržný bez obsahu a stop 
separačních činidel a olejů 
a povrch nesmí být zmrzlý. 

APLIKACE
Lze aplikovat jakýmkoli typem 
agregátu Airless a ručně pomocí 
válečku pro finální vrstvy. Pro 
snadnou ruční a válečkovou 
aplikaci doporučujeme důklad-
né promíchání, aby došlo 
k řídnutí hmoty.
Zaschlý povrch můžeme brousit 
až 5 dní po aplikaci. Nejčastěji 
pro strojní broušení používáme 
brusný papír č. 150 nebo č. 220.

Ověřené typy strojů pro aplikaci:
GRACO Mark VII   /   WAGNER PS 
3.39   /   STORCH ST 1700. 
Tryska 0,031 AŽ 0,037˝, pracovní 
tlak 200 bar.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 6-12 hodin 
v závislosti na nanesené vrstvě, 
teplotě a vlhkosti místnosti. 
Aplikace další vrstvy 
po předchozím zaschnutí.  

SPOTŘEBA
Cca 0,9 kg / 1 m² pro vrstvu 
o tloušťce 1 mm.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Jednorázová vrstva do 2 mm
• Velmi dobré vyrovnání povrchu
• Dlouhá doba zpracování
• Pasta pro AIRLESS k okamžitému použití
• Vyhlazovací pasta pro počáteční 
   i konečné vyrovnávání povrchu 

Celoplošné 
stěrkování

Snadné
broušení

Interiérové
využití

Tlouš ka
vrstvy

3 mm

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Strojní
aplikace

•
•
•
•
•
  

BaleníNázev produktu

EXPERT‘LISS ( PE vak )

EXPERT‘LISS ( vědro )

25 kg

25 kg

1 014 026

1 014 025

40 ks

33 ks

Kód produktu Paleta



UFF
UNIVERZÁLNÍ VÝPLŇOVÝ, LEPÍCÍ a FINÁLNÍ TMEL

Technický list k produktu

Univerzální tmel pro všechny druhy prací v interiéru ( lepení, vyplňo-
vání  a vyrovnání stěn, tmelení spár SDK, dokončovací finální tmele-
ní. Určený ke tmelení spojů sádrokartonových desek, vyplnění 
větších nerovností a celoplošnému vyrovnání.

Tmel je vhodný na všechny běžné podklady - sádrokartonové desky, sádrové 
bloky, beton, pórobeton, omítky.

Sypká hmota ( prášek ) krémové barvy.

Skladování 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu.  

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
soudržný bez obsahu a stop 
separačních činidel a olejů a 
povrch nesmí být zmrzlý. Obsah 
vlhkosti  podkladu do 70 %.

APLIKACE - MÍCHÁNÍ
10 až 12 litrů vody na balení 25 
kg.
Prášek nasypte do vody a 
míchejte ručně nebo strojně 
míchadlem dokud nevznikne 
homogenní hmota. Před zaháje-
ním aplikace nechejte namícha-
ný tmel 5 minut odstát.

Finální tmelení – vyhlazení
1,5 dílu vody : 2,5 dílu prášku
Vyplňování
1 díl vody : 2 díly prášku
Doba zpracování:  2 hodiny

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 8 do 24 hodin v 
závislosti na nanesené vrstvě a 
na okolní teplotě a vlhkosti. 

SPOTŘEBA
0,3 kg do 2,5 kg / m² v závislosti 
na tloušťce nanesené vrstvy.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Univerzální využití podle míry ředění
• Vhodný na všechny běžné druhy povrchů
• Pro veškeré druhy prací v interiéru

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Technické vlastnosti

pH

Pevnost v ohybu

Pevnost v tlaku

Reakce na oheň

Neutrální

3 N/mm

7 N/mm

A1

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové 
využití

Tloušťka
vrstvy

10mm

BaleníNázev produktu

UFF 25 kg 1 013 125 50 ks

Kód produktu Karton

• Un
• Vh
• Pro



FINISH Soft
VYROVNÁVACÍ A FINÁLNÍ TMELENÍ

Technický list k produktu

Pasta je určena pro interiérové použití a je připravena k okamžité-
mu použití. Snadno se nanáší a brousí. Vhodná pro ruční / strojní 
aplikaci AIRLESS.  Pastu lze použít pro základní vyrovnání podkladu 
nebo i jako finální povrchová úpravu. Již připravená pasta urychluje 
práci a je vhodná k opakovanému použití.

Doporučené typy povrchů pro použití tmelu - Sádrokartonové desky, sádrové 
omítky, staré omítky, beton, pórobeton.

Pasta krémové barvy k přímému použití.

Skladování 9 měsíců od data výroby v originálním a nepoškozeném obalu. Chránit 
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi 5 a 30 °C. Neapli-
kujte na vlhké povrchy. Nepouží-
vejte ztvrdlou nebo přemrzlou 
pastu.  

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, pevný 
a zbavený prachu a mastnoty. 
Nestabilní a prašné podklady je 
nutné před nanášením penetro-
vat.

APLIKACE
Pastu naneste na podklad 
v max. tlouštce vrstvy 3mm. 
Druhou vrstvu nanášejte až 
po úplném zaschnutí první vrstvy.  
Finální broušení povrchu 
brusným papírem s hrubostí 220.
Pastu aplikujte běžným způso-
bem - ručně nebo pomocí 
válečku. V případě strojního 
nanášení doporučujeme násle-
dující ověřené typy strojů:
GRACO Mark VII   /   WAGNER PS 
3.39   /   STORCH ST 1700. 
Výrobek je již připraven a neředí 
se. Maximální doporučené 
ředění 1%.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 12 hodin v závislosti 
na tloušťce vrstvy a okolních 
podmínkách. 

SPOTŘEBA
Přibližně 1 kg / m² v závislosti 
na typu podkladu a nerovnosti.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• K přímému použití
• Snadné broušení
• Pro ruční i strojní aplikaci airless
• Dokonale hladký finální vzhled povrchu
• Obsah polymerů zvyšuje přilnavost
• Během vysychání nedochází k praskání

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Interiérové
využití

Tlouš ka
vrstvy

3 mm

Technické vlastnosti

Hustota 1,8

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Aplikace
vále kem

Snadné
broušení

• K přím
• Snad
• Pro ru
• Doko
• Obsa
• Běhe

BaleníNázev produktu

FINISH SOFT

FINISH SOFT

5 kg

25 kg

1 013 305

1 013 325

120 ks

36 ks

Kód produktu Paleta



SOUS-COUCHE
UNIVERZÁLNÍ BÍLÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Technický list k produktu

Univerzální podkladová vrstva připravená k použití pro stěny
a stropy v interiéru pod všechny typy nátěrů.

Penetrace je vhodná na savé podklady - sádrokartonové desky, sádrové omítky,
tmely a stěrky, cementová lepidla a štuky.

Pryskyřičná emulze, uhličitan vápenatý, reologické činidlo a různé pomocné látky. 
Barva penetrace je bílá.

Skladování 18 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by
měla být mezi +8 až +30 °C.
Neaplikujte na vlhké povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý,
bez obsahu a stop separačních
činidel a olejů a povrch nesmí
být zmrzlý.

APLIKACE
Penetraci je možné aplikovat
štětcem nebo válečkem.
V případě aplikace strojní
technologií AIRLESS. Doporuče-
né  trysky 517 a 519. Pod barevné
nátěry je možné penetraci 
pigmentovat a tím snížit spotře-
bu malířské barvy.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí přibližně 1-2 hodiny 
v závislosti na okolní teplotě 
a vlhkosti.
Další vrstvu lze nanášet po 24 h
od nanesení první vrstvy.

SPOTŘEBA
Při aplikaci štětcem, nebo váleč-
kem 1kg / 6 m².
V případě strojní aplikace 
AIRLESS 1 kg / 8 m².

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Speciální penetrace pro barevné
   sjednocení SDK desek tmelených
   ve kvalitě Q2
• Vysoká bělost významně snižuje
   spotřebu nátěrových hmot

Interiérové
využití

Technické vlastnosti

Suchý extrakt

Hustota

pH

65%

1,7

7

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

•
  
  
•
  

Ý

BaleníNázev produktu

SOUS-COUCHE  25 kg 1 013 225 16 ks

Kód produktu Karton

Aplikace
vále kem

Strojní
aplikace

Omyvatelné
vodou



FIBRELASTIC
TMEL PRO VŠECHNY TYPY OPRAV

Technický list k produktu

Tmel vhodný pro všechny typy vnitřních a vnějších oprav. Nabízí 
vysokou elasticitu, která snadno absorbuje deformace a pnutí. 
Unikátní řešení napojení nesourodých (různých) materiálů s vysokým 
stupněm namáhání např. spoje OSB desek, spáry dřevostaveb, 
napojení SDK deska - zdivo, špaleta - rám okna nebo zárubně, 
beton - dřevo, nekonstrukční praskliny, atp.

Omítka, sádrokartonové desky, zdivo, pórobeton, dřevo, osb desky, beton, stará
malba.

Pryskyřičná emulze, uhličitan vápenatý, skelná vlákna a různé přísady. Barva tmelu
 je krémová.

Skladování 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by
měla být mezi +8 až +30 °C.
Neaplikujte na vlhké povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý,
bez obsahu a stop separačních
činidel a olejů a povrch nesmí
být zmrzlý.

APLIKACE
Do trhliny nebo spáry aplikujte
tmel stěrkou nebo špachtlí.
Podklad nikdy nevhlčete.
Díky hrubosti a obsahu skelných
vláken není konečný povrch
dokonale hladký.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí přibližně 24 hodin 
v závislosti na nanesené vrstvě 
a na okolní teplotě a vlhkosti.

SPOTŘEBA
Spotřeba 1,3 kg / m² při tloušťce 
vrstvy 1 mm.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Vysoká elasticita
• Ideální pro vyplnění živých trhlin nebo
   pro napojení různorodých materiálů
• Výsledný povrch lze přetírat

Ruční
aplikace

Interiérové
využití

Omyvatelné
vodou

Technické vlastnosti

Viskozita (BV 1000/30 ot/min)

Hustota

pH

Trvale elastický

300 000 mPas.

1,3

6

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové
využití

ext.
BaleníNázev produktu

FIBRELASTIC ( kbelík )

FIBRELASTIC ( kbelík )

FIBRELASTIC ( kartuš )

FIBRELASTIC ( tuba )

1,5 kg

5 kg

310 ml

330 g

1 013 007

1 013 009

1 013 008

1 013 016

18 ks

1 ks      

12 ks

12 ks

Kód produktu Karton

• V
• 
   p
• V

Ý



SEM-LIGHT
VÝPLŇOVÁ A VYHLAZOVACÍ LEHČENÁ PASTA

Technický list k produktu

Pasta připravená k okamžitému použití pro snadné a rychlé
vyplnění a vyhlazení defektů stěn a stropů v interiéru.

Omítka, sádrokartonové desky, zdivo, pórobeton, beton, cementový povrch,
dřevo.

Pryskyřičná emulze, odlehčovací plnivo a různé přísady.
Získaná pasta je sněhově bílé barvy.

Skladování 12 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by
měla být mezi +8 až +30 °C.
Neaplikujte na vlhké povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý,
bez obsahu a stop separačních
činidel a olejů a povrch nesmí
být zmrzlý.

APLIKACE
Do trhliny nebo spáry aplikujte
stěrkou nebo špachtlí.

Podklad nikdy nevhlčete.

Finální povrch je dokonale 
hladký.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí přibližně 2 hodin 
v závislosti na nanesené vrstvě 
a na okolní teplotě a vlhkosti.

SPOTŘEBA
Spotřeba 0,4 kg / m² při tloušťce 
vrstvy 1 mm.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Rychleschnoucí tmel s minimálním
   smrštěním
• Pro snadné a rychlé výplně a vyhlazování
• defektů na stěnách a stropech.
• Výsledný povrch lze přetírat

Ruční
aplikace

Snadné
broušení

Interiérové
využití

Omyvatelné
vodou

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

• Ry
   sm
• Pro
• de
• Vý

Ý

Technické vlastnosti

Hustota

pH

0,4

7

BaleníNázev produktu

SEM-LIGHT ( kbelík )

SEM-LIGHT ( kbelík )

SEM-LIGHT ( kartuš )

SEM-LIGHT ( kelímek )

1 l

5 l

310 ml

0,5 l

1 015 100

 1 015 500

1 015 031

1 015 050

18 ks

1 ks

12 ks

18 ks

Kód produktu Karton



CE 86 EXPRESS
SPÁROVACÍ TMEL SDK BEZ POUŽITÍ BANDÁŽE

Technický list k produktu

Tmel je vhodný nejen pro spárování sádrokartonových desek bez
použití bandáží, ale díky jemné zrnitosti i k celoplošnému stěrkování
a vyrovnávání ploch.

Všechny typy vnitřních podkladů: sádra, sádrokarton se zaoblenými nebo ztenče-
nými hranami, beton, cementová omítka, pórobeton, cihly, terakota ...

Práškový tmel na bázi přírodní sádry, uhličitanu vápenatého, pryskyřice, celulózových
vláken a různých přísad.

Skladování 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by
měla být mezi +8 až +30 °C.
Neaplikujte na vlhké povrchy.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý,
bez obsahu a stop separačních
činidel a olejů a povrch nesmí
být zmrzlý.

APLIKACE
Spárování SDK desek: První
vrstvu naneseme do spár SDK
desek. Druhou vstrstvu aplikuje-
me cca po 1,5 hodině. 
V případě použití bandáže lze 
tmelení spáry dokončit v jednom 
kroku.

Celoplošné stěrkování a vyhla-
zování: Ředíme 2,2 až 2,3 l vody 
na 5 kg tmelu. 

Příprava dekorativních povrchů: 
Ředíme 3 l vody na 5 kg tmelu.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí přibližně 2 až 24 h
v závislosti na nanesené vrstvě 
a na okolní teplotě a vlhkosti.

SPOTŘEBA
Celoplošné stěrkování 1 kg / m² 
při tl. 1 mm. Vyplnění spár SDK 
desek 0,3 až 0,4 kg / m² desky.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Tmel pro bezpáskové použití
• Strojní míchání bez omezení otáček
• Možnost prodloužení doby zpracování
   přidáním vody do již namíchaného tmelu

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Snadné
broušení

Interiérové
využití

Tlouš ka
vrstvy

5 mm

Omyvatelné
vodou

Technické vlastnosti

pH

Pevnost v ohybu

Pevnost v tlaku

Reakce na oheň

Certifikace dle 

Neutrální

3 N/mm

7 N/mm

A2s1d0

DIN 1168

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

BaleníNázev produktu

CE 86 EXPRESS

CE 86 EXPRESS

5 kg

25 kg

1 011 005

1 011 025

160 ks

50 ks

Kód produktu Paleta



CE 78 TRES RAPIDE
SPÁROVACÍ TMEL SDK S POUŽITÍM BANDÁŽE

Technický list k produktu

Tmel je vhodný nejen pro spárování sádrokartonových desek
s použitím bandáží, ale také k opravám drobných poškození 
povrchů stěn a stropů, a to jak ze sádrokartonu tak i z běžného 
zdiva. 

Všechny typy vnitřních podkladů: sádra, sádrokarton se zaoblenými nebo ztenče-
nými hranami, beton, cementová omítka, pórobeton, cihly, terakota ...

Práškový tmel na bázi přírodní sádry, uhličitanu vápenatého, pryskyřice a různých přísad.

Skladování 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit
před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by
měla být mezi +8 až +30 °C.
Neaplikujte na vlhké povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý,
bez obsahu a stop separačních
činidel a olejů a povrch nesmí
být zmrzlý.

APLIKACE
K zabránění praskání spojů je
doporučeno použít samolepící
bandáž, papírovou nebo
skelnou pásku. Prášek nasypte 
do vody v orientačním poměru 
2:1 (př. 2 kg sádry / 1 l vody). 
Jakmile nasypete část prášku do 
vody, míchejte složky do homo-
genní konzistence. 
Pro důkladné vyplnění malé
dutiny nebo spár mezi deskami
je zapotřebí řidší konzistenci
tmelu. Pro konečné zaplnění
spáry naopak tmel hustější.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí přibližně 1,5 až 2 h
v závislosti na nanesené vrstvě 
a na okolní teplotě a vlhkosti.
Následně lze nanášet další
vrstvy.

SPOTŘEBA
Celoplošné stěrkování 1 kg / m² 
při tl. 1 mm. Vyplnění spár SDK 
desek 0,3 až 0,4 kg / m² desky.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Vysoká přilnavost k různorodým povrchům
• Vhodné i k celoplošnému vyhlazení
• Jemná struktura a snadná brousitelnost

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Snadné
broušení

Interiérové
využití

Tlouš ka
vrstvy

5 mm

Omyvatelné
vodou

Technické vlastnosti

Přilnavost pásky

Hustota

Reakce na oheň

> 1000g

> 0,9 kg/dm³

A1

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

• 
• 
• 

BaleníNázev produktu

CE 78 TRES RAPIDE

CE 78 TRES RAPIDE

5 kg

25 kg

1 010 005

1 010 025

160 ks

50 ks

Kód produktu Paleta



PLATRE DE PARIS
MONTÁŽNÍ SÁDRA S DELŠÍ DOBOU ZPRACOVÁNÍ

Technický list k produktu

Vhodná pro všechny druhy oprav, jako je vyplňování trhlin, defektů 
stěn a stropů, modelářské práce.

Sádra je vhodná na všechny běžné podklady - staré / nové omítky, stará malba, 
pórobeton, beton.

Sypká hmota na bázi sádry, zpomalovač tuhnutí a zahušťovadlo. Barva krémově bílá.

9 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi +8 a +30 °C. 
Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
bez obsahu a stop separačních 
činidel a olejů a povrch nesmí 
být zmrzlý.

APLIKACE
Před nanášením tmelu je nutné 
podklad nejdříve navlhčit. 
Ředění 2,5 až 3 l vody na 5 kg 
sádry. Po úplném zaschnutí lze 
nanášet všechny typy malířských 
barev, omítky na bázi sádry, 
lepidla na tapety a další.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí je závislá na nane-
sené vrstvě a na okolní teplotě 
a vlhkosti. Obecně platí 3 
při tloušťce vrstvy 10 mm.

SPOTŘEBA
Spotřeba 0,8 kg / m² / mm.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Ideální řešení pro všechy druhy oprav
• Široké uplatnění napříč řemesly
   - sádrokartonář
   - zedník
   - malíř 
   - elektrikář ( upevnění kabeláže )  
   - instalatér

Ruční
aplikace

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové 
využití

Omyvatelné
vodou

Technické vlastnosti

pH Neutrální

BaleníNázev produktu

PLATRE DE PARIS 5 kg 1 013 105 160 ks

Kód produktu Paleta



ISOCOL MORTIER
LEPÍCÍ MALTA

Technický list k produktu

Lepící malta na lepení SDK desek a izolantů ( polystyren, vata ).

Vhodné pro lepení sádrokartonových desek a izolací ( skelná vlna, minerální vlna, 
polystyren ) na podklady jako beton, cementové stěrky a lepidla, pórobeton.

Sypká hmota na bázi sádry, uhličitanu vápenatého a různých přísad. 
Výsledná hmota je krémové barvy.

9 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi +8 a +30 °C. 
Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
bez obsahu a stop separačních 
činidel a olejů a povrch nesmí 
být zmrzlý.

APLIKACE
Lepení SDK desek a izolací ( na 
tzv. Buchty ) 10 cm od okraje. 
Delší stranu lepené desky lepit 
po 30 cm a kratší stranu lepené 
desky po 15 cm. Lepená plocha 
musí být minimálně 15% z celko-
vého plochy desky.  Míchání 13 
až 14 l vody / 25 kg pytel. Míchá-
ní lze provádět strojně mícha-
dlem.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 2-3 h v závislosti 
na nanesené vrstvě a na okolní 
teplotě a vlhkosti. Finální vytvrze-
ní a možné zatížení po 24 
hodinách.

SPOTŘEBA
Spotřeba -  1,5 do 3 kg / m² 
v závislosti na nerovnosti podkla-
du. 

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Vysoká přilnavost k různorodým povrchům

• Snadné řešení srovnání povrchu

Ruční
aplikace

Technické vlastnosti

Přilnavost k betonu >1 MPA

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

Interiérové 
využití

Omyvatelné
vodou

BaleníNázev produktu

ISOCOL MORTIER 25 kg 1 013 025 50 ks

Kód produktu Paleta



CE 98 SUPER FINISH
FINÁLNÍ TMEL

Technický list k produktu

Finální pasta velmi jemné konzistence určená pro finální povrcho-
vou úpravu spár sádrokartonových desek. 

Vhodná na sádrokartonové desky, sádrové povrchy, omítky a staré malby.

Voda, uhličitan vápenatý, konzervační látky a jiné přísady. Pasta je bílé barvy.

24 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi +8 a +30 °C. 
Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
bez obsahu a stop separačních 
činidel a olejů a povrch nesmí 
být zmrzlý.

APLIKACE
Finální tmelení spojů sádrokarto-
nových desek Q2. Je možné 
i celoplošně tmelit v kvalitě Q3 
a Q4.

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 1-3 h v závislosti na 
nanesené vrstvě a na okolní 
teplotě a vlhkosti. 

SPOTŘEBA
Spotřeba při celoplošném tmelení  
-  1 kg / m² při tloušťce 1 mm. 
Spotřeba při tmelení spár 
-  300 g / m² při tloušťce 1 mm.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Rychlá doba schnutí

• Snadná brousitelnost pasty

• Vysoká bělost povrchu

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Snadné
broušení

Interiérové
využití

Tlouš ka
vrstvy

3 mm

BaleníNázev produktu

CE 98 SUPER FINISH

CE 98 SUPER FINISH

CE 98 SUPER FINISH

1,5 kg

4,5 kg

14,5 kg

1 012 177

1 012 450

1 012 014

200 ks

100 ks

39 ks

Kód produktu Paleta Technické vlastnosti

pH

Zrnitost

Neutrální

Extra jemná

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ



CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL
TMELENÍ SPOJŮ SDK DESEK S POUŽITÍM BANDÁŽE

Technický list k produktu

Tmel je vhodný nejen pro spárování sádrokartonových desek,
ale díky jemné zrnitosti a bílé barvě i k celoplošnému stěrkování 
a vyrovnávání ploch.

Vhodný na všechny typy vnitřních povrchů - sádrokartonové desky, sádra, beton, 
pórobeton, stará i nová omítka, cihla.

Práškový tmel na bázi přírodní sádry, uhličitanu vápenatého, pojiv a různých přísad. 

Skladování 6 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Teplota při nanášení a schnutí by 
měla být mezi +8 a +30 °C. 
Neaplikujte na vlhké povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, 
bez obsahu a stop separačních 
činidel a olejů a povrch nesmí 
být zmrzlý.

APLIKACE
Do čisté nádoby nalijte vodu 
a následně nasypte tmel, tak 
aby se hladiny vyrovnaly. Mísící 
poměr je přibližně 200 ml vody / 
500 g tmelu. Při tmelení spár 
sádrokartonových desek nejprve 
aplikujte  bandáž ( mřížka, skelná 
páska, papírová páska ). 
Následně vyplňte tmelem spáru 
a uhlaďte ji. Takto připravenou 
směs nechejte odstát 2 min 
a následně ručně promíchejte. 

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí přibližně 2-24 h 
v závislosti na nanesené vrstvě 
a na okolní teplotě a vlhkosti.

SPOTŘEBA
Celoplošné stěrkování 
- 1 kg / m² při tloušťce 1 mm.  
Vyplnění spár SDK desek 
- 0,3 až 0,4 kg / m² desky.

SEMIN CZ a.s. 
Ponávka 2, 602 00 Brno +420 602 484 070 obchod@semin-cz.cz www.semin-cz.cz

• Vhodný i k celoplošnému tmelení

• Extra jemný a snadno brousitelný

Celoplošné 
stěrkování

Ruční
aplikace

Snadné
broušení

Interiérové
využití

Tlouš ka
vrstvy

5 mm

Omyvatelné
vodou

Technické vlastnosti

pH

Pevnost v ohybu

Pevnost v tlaku

Reakce na oheň

Neutrální

3 N/mm

7 N/mm

A1

VHODNÝ PODKLAD

VZHLED / SLOŽENÍ

SKLADOVÁNÍ

BaleníNázev produktu

CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL

CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL

CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL

2 kg

4,5 kg

18 kg

1 012 102

1 012 104

1 012 118

200 ks

160 ks

40 ks

Kód produktu Paleta


