
 
 

 
 

Tmelící hmota  

® 

FAST A1 
Extra bílá akrylátová tmelící hmota 

POUŽITÍ  
 
FAST A1 je hotová, akrylátová tmelící hmota určená k úpravám a dekorativním 
prácím ve stavebnictví. Díky svým vlastnostem vhodná pro závěrečné 
tmelení vyzrálých vápenocementových, vápenných a sádrových omítek, 
sádrokartonu, betonových povrchů a pod různé malířské nátěry. Může být rovněž 
použita pro doplňování úbytků na povrchu vnitřních stěn a stropů a ke spárování 
sádrokartonových panelů zpevněných páskou. 

 

VLASTNOSTI  
 

FAST A1 je hotová tmelící hmota založená na bázi akrylátové disperze s příměsí 
plnidel a modifikátorů zlepšujících flexibilitu  a usnadňujících nanášení. Během 
vázání se nesmršťuje a po vyzrání se dá snadno opracovávat. Vyznačuje se 
prodlouženou dobou zpracovatelnosti a sněhově bílou barvou, která značně 
omezuje spotřebu barvy během malování. Může být nanášena ručně nebo strojně. 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

 
PŘÍPRAVA PODKLADU 

 

Podklad musí být před aplikací FAST A1 příslušně vyzrálý a zbavený veškerých 
nečistot (prachu, mastnoty, atd.) snižujících přilnavost hmoty. Povrch musí být 
pevný, zbavený starých, odlupujících se nátěrů. Pokud je nutné snížit savost 
podkladu, penetrujte přípravkem FAST GRUNT U. 
Neaplikujte na křídové barvy. 
 

+5°C do +25°C 

PŘÍPRAVA A ZPŮSOB POUŽITÍ  
 
Před aplikací FAST A1 promíchejte obsah balení pomocí rotačního míchadla 
s nízkými otáčkami nebo ručně zednickou lžící pro vyrovnání konzistence. V 
případě potřeby můžete přidat menší množství vody. FAST A1 nanášejte 
rovnoměrně na podklad buď mechanicky pomocí agregátu, nebo ručně pomocí 
ocelového hladítka při zachování tloušťky vrstvy 1- 3 mm. Druhou vrstvu můžete 
nanášet po vyschnutí první vrstvy. Po vyschnutí druhé vrstvy odstraňte drobné 
nerovnosti brusným papírem nebo síťkou pro broušení. 
Nepoužitou tmelící hmotu těsně uzavřete do kbelíku, takto bude připravena k použití 
po delší dobu. 
Po práci použité nářadí omyjte v teplé vodě. 
 

NORMY 
 

Vyrobeno podle normy: PN-EN 13963-2008. 
Výrobek má vystaven aktuální hygienický atest. 
 SPOTŘEBA  

 

Přibližně 1,5 kg/m
2 
při tloušťce vrstvy 1 mm 

 

POZNÁMKA  

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezbavuje 
uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve 
stavebnictví a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje kvalitu výrobku a je za ni 
zodpovědný, nemá v š a k  vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. 
Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při 
teplotě +20ºC a vlhkosti vzduchu 60%. V případě podmínek odlišných než jsou 
uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (mohou se zmenšit nebo 
zvětšit). 

 

SKLADOVÁNÍ  
 

Tmelící hmotu FAST A1 skladujte v originálním a nepoškozeném obalu při teplotě 
+5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým působením slunečních paprsků. Skladujte 
na místě nedostupném pro děti. Termín spotřeby činí 12 měsíců ode dne 
uvedeného na obalu. 
 

BALENÍ 
 

Kbelíky: 
3kg: Paleta 110 ks 
7kg: Paleta 80 ks 
17kg: Paleta 44 ks 
. 

VAROVÁNÍ  
 

Během práce zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a chraňte oči. V případě 
zasažení očí je okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody a kontaktujte 
lékaře. V případě styku s pokožkou neprodleně opláchněte dostatečným množstvím 
vody. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před dětmi. 
 

 

lAktualizace ke dni 31.12.2014 

 
   

Složení: akrylátová disperze s minerálními 
plnidly a modifikujícími látkami 

 Barva: bílá 
Objemová hmotnost: cca 1,8 kg/dm

3
 

Teplota podkladu a 
prostředí:       
Doba schnutí 1 vrstvy: - cca 8 hodin (nepenetrovaný podklad) 

- cca 12 hodin (penetrovaný podklad) 
 Tloušťka vrstvy: od 1 - 3mm 

Pevnost v ohybu: <100 N 

   Přilnavost 

: 

≥0,25 
Obsah hrubých částic- 
požadavky: 
- zbytek na sítě 0,315 mm 
- zbytek na sítě 0,2 mm 
 

 

 
0% hmoty 

≤ 1 
Odolnost proti vzniku trhlin: žádné trhliny v zóně 50 mm od slabého 

konce klínu 

 Reakce na oheň: třída A2-s1 d0 
Obsah prchavých organických 

sloučenin: 
méně než 30g/l 

 

 

 

http://www.fast.zgora.pl/

