
Několikanásobně rychlejší 
nanesení omítky oproti ruční 
aplikaci

je 100% dceřinou společností mateřské firmy SEMIN 
S.A.S, předního francouzského výrobce produktů 
nejen pro suchou výstavbu. Rodinná firma SEMIN 
S.A.S. vznikla již v roce 1838.

Společnost SEMIN CZ a.s. se na českém stavebním trhu 
specializuje na segment suché výstavby od roku 2010 
s nabídkou příslušenství pro sádrokartonáře (šrouby, 
závěsné kotvící prvky, tmely a další). 

Na základě zkušeností nejen z Francie, ale i Německa, 
Anglie a dalších zemí jsme rozšířili naši nabídku výrob-
ků o inovativní produkty SEMIN. Jedná se převážně o 
tmely a stěrky na sádrové bázi určené k celoplošné 
úpravě stěn. Zároveň prezentujeme vybavení pro 
zrychlení a zefektivnění nanášení, a to pomocí strojní 
aplikace AIRLESS, případně kvalitní ruční nářadí, které 
řemeslníkům zjednodušší a zrychlí běžnou ruční 
aplikaci.

Výhody pro investory

Nové technologie a trendy 
v oblasti vnitřních omítek

Výhody pro realizační firmy
Společnost SEMIN CZ a.s.

Zdravé a moderní bydlení
interiéry 21. století

a zdravé prostředí je v dnešní domácnosti 
kladen důraz více než kdy jindy, obvzláště 
pokud někdo ze členů rodiny trpí alergiemi.

Povrchy stěn jsou bohužel často opomíjeny a bývají 
tak zdrojem prachu a nečistot způsobující zdravotní 
obtíže. Správným výběrem finálního povrchu lze 
přitom tomuto problému snadno předejít. Jedním z 
předních používaných materiálů splňujícím tyto 
náročná kritéria jsou sádrové tmely a stěrky.

N

íky svým vlastnostem jsou sádrové tmely a 
stěrky používány tam, kde jsou kladeny zvýšené 
nároky na jednoduchý a moderní design nebo

na zdravé prostředí.

Schopnost materiálu vstřebávat nadbytečnou vzduš-
nou vlhkost a následně ji uvolňovat nazpět napomáhá 
udržovat přirozené klima v místnosti a snižuje vysou-
šení vzduchu. Sádra je navíc jeden z  nejstabilnějších 
materiálů, na kterém nevznikají praskliny narušující 
vzhled stěny a díky přirozeně hladkému povrchu se na 
stěnách drží méně prachu a nečistot což jistě ocení 
zejména osoby trpící alergiemi.

D

romě přirozených vlastnosti sádrových tmelů 
a stěrek, které snižují četnost nutnosti malování 
stěn a také se velmi snadno opravují při 

mechanickém poškození (i svépomocí), jsou tyto 
materiály výhodné nejen pro majitele bydlení z pohle-
du komfortu, ale také pro realizační firmy, které v jeho 
vlastnostech naleznou další výhody.

Díky vysoké přilnavosti k různorodým podkladům lze 
tmelit nejen spoje sádrokartonových desek, ale i 
vyrovnávat a celoplošně tmelit omítky, staré malby 
betonové či pórobetonové bloky. Konzistence hmoty 
navíc rozšiřuje možnosti využití nejen na celoplošné 
tmelení a vyrovnávání povrchu stěn, ale i na přípravu 
povrchu včetně zaplnění velkých mezer v podkladu. 
S jedním typem universálního tmelu lze tedy připravit 
jak podkladovou, vyrovnávací, tak i finalní vrstvu.

Efektivitu při výstavbě zvyšuje rychlost vysychání 
tmelených stěn a možnost snadného, ale precizního 
vybroušení k docílení vysoké kvality a estetiky výsled-
ného povrchu. Hladký povrch se vyznačuje nižší 
spotřebou barvy a usnadňuje tak zároveň proces 
malování.

K

ajímavou novinkou je strojní technologie 
AIRLESS, zastoupena produktovou řadou speci-
álních stěrek SEMIN AIRLESS.  Tento způsob

strojního nanášení přináší výrazné zrychlení a zefektiv-
nění pracovní činnosti, a to až několikanásobně v 
porovnání s klasickou ruční aplikací pomocí hladítka. V 
běžných bytových prostorách lze navíc využít telesko-
pického příslušenství ke stroji a nanášet omítku na 
strop nebo stěny pohodlně z podlahy interiéru bez 
nutnosti manipulovat se žebříkem nebo lešením. 
Stejného stroje lze následně využít i k nastříku finální 
malířské barvy. V dnešní době navíc není již nezbytně 
nutné investovat do vlastního stroje, ale je možné jej 
zapůjčit v půjčovnách. 

Alternativou ke strojní aplikaci omítky jsou nově i 
speciální ruční válečky vyvinuté cíleně pro celoplošné 
nanášení tmelů SEMIN. Váleček významně urychlí 
nanášení sádrových tmelů a stěrek na stěnu. Zároveň 
lze tímto způsobem velmi snadno nanést v ploše 
stejnoměrnou vrstvu tmelu a tím zjednodušit násled-
né finální vyhlazení.

Z

AIRLESS 3v1
• 3 vrstvy ve 2 krocích
  PENETRACE • ZÁKLADNÍ VRSTVA • FINÁLNÍ POVRCH
• Bez nutnost broušení a stěrkování 
  finalního povrchu

FINISH SOFT
• K přímému použití
• Snadné broušení
• Pro ruční i strojní aplikaci airless
• Dokonale hladký finální vzhled povrchu

UFF 
• univerzální využití podle míry ředění
• vhodný na všechny běžné druhy povrchů
• pro veškeré druhy prací v interiéru

H SOFT


