
 
 

Zednický tmel 
 

FAST GB1 
Lepící tmel na bloky z pórobetonu a silikátové cihly 

 
 
 

 
POUŽITÍ 

 

FAST GB1 je vhodný k vyzdívání stěn a příček z tvárnic z pórobetonu a 
silikátu. 

 

VLASTNOSTI 
 

FAST GB1 je vodovzdorný a mrazuvzdorný, tenkovrstvý cementovo-
polymerový tmel třídy M10. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a snadnou 
aplikací.  

 
PŘÍPRAVA PODKLADY 

 

Povrch lepených tvárnic musí být důkladně očištěn od prachu a jiných 
nečistot, které by mohly způsobit snížení přilnavosti lepícího tmelu a zne-
možnit provedení tenké, rovnoměrné spáry. Pokud není třeba snížit nasá-
kavost podkladu, použijte penetrační přípravek FAST GRUNT G. 

 
PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 

 
Do cca 4,5 litrů čisté vody, za stálého míchání, vsypte obsah pytle až do 
vzniku jednotné konzistenční hmoty (použijeme míchadlo s nízkými 
otáčkami). Nechte cca 5 minut odstát a před použitím opětovně 
promíchejte (nedolévat vodu). Takto připravený tmel je vhodný pro použití 
maximálně po dobu 2 hodin. 
Tmel nanášejte na tvárnice pomocí vyrovnávací nebo zubaté zednické 
lžíce a ihned proveďte korekci do odpovídající polohy (korekci provádějte 
maximálně do 10 minut). Poklepem gumovou paličkou dosáhnete přes-
nějšího uložení tvárnic. Nadbytek tmelu opatrně odstraňte zednickou lžící 
(neroztírejte na boční povrch plynobetonu). 

 
SPOTŘEBA 

 

Při tloušťce spáry cca 2,5 mm : 

- tloušťka tvárnice  12 cm   - cca    3,5 kg/m
2

 

- tloušťka tvárnice  24 cm   - cca    7,0 kg/m
2

 

- tloušťka tvárnice  36 cm   - cca  10,5 kg/m
2

 

 
SKLADOVÁNÍ 

 

Uchovávat v neporušeném originálním balení v suchu na paletách. 
Záruční doba - 12 měsíců. 

 
BALENÍ 

 

Pytel 25 kg. 
Paleta: 1050 kg v pytlích 25 kg (42 kusů). 

 
NORMY 

 

Vyrobeno podle: PN-EN-998-2:2004. 
Hygienický atest Státního hygienického ústavu č. HK/B/0776/01/2004. 

 

 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Základ: suchá cementovo-polymerová směs, 
zesílená vlákny s příměsí plastifikátorů 

Barva: šedá a bílá 
Poměr směsi: cca 4,5 l vody na 25 kg suché hmoty 
Hustota malty 
po rozmíchání s vodou: 

cca 1,8 kg/dm
3 

Doba korekce: cca 10 minut 
Vhodné pro použití: max. do 3 hodin 
Min. a max. tloušťka vrstvy od 2 do 10 mm 
Pevnost v tlaku: M10  (minimum 10 MPa) 
Pevnost ve smyku: min. 0,3 MPa 
Maximální frakce 
kameniva: 

0,5 mm 

Absorpce vody: max. 0,4 kg/m
2 

min.
0,5 

Absorpce vody: µ 15/35 
Teplota podkladu a okolí: od +5ºC do +25ºC 
Třída reakce na oheň: třída A1 
Obsah rozpustného chromu VI max. 0,0002 % 

 
UPOZORNĚNÍ 

 
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 a 
nese zodpovědnost za kvalitu výrobku, nemá však vliv na způsob jeho 
užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. Veškeré technické údaje byly 
měřeny v normálních 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). 
 
    VAROVÁNÍ 
 
Výrobek uzavírá cement, po smíchání s vodou vytváří alkalickou reakci. 
Nevdechujte, vyhýbejte se přímému kontaktu s kůží a s očima.  
V případě styku s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.  
V případě styku s kůží ihned omyjte dostatečným množstvím vody. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
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