TK®THERM
Technický list
AAATKT / Rev.3 PROSINEC 2010
Interiérová termoregula ní st rková a nást iková hmota
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„TEPELNÁ IZOLACE T ETÍHO TISÍCILETÍ“
Popis produktu: TK®-THERM je díky svým vlastnostem a nam eným hodnotám jedine ným a unikátním produktem ve své
íd na eském trhu. Je vyráb n pouze z vysoce kvalitních surovin od renomovaných sv tových výrobc , nap . 3M, z d vodu
zajišt ní nejvyšší kvality. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je ideálním materiálem pro
vnit ní zateplení st n a strop , kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty st ny a
ovlivnit úspory energie v kombinaci s ízenou termoregulací topných systém . Provedené zkoušky, ale hlavn zkušenosti
uživatel , dokládají že v závislosti na typu objektu a vytáp cího režimu lze na topných nákladech ušet it 25 i více %.
Složení: Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo BGL, aditiva.
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Oblast aplikace: Je ideálním materiálem pro vnit ní zateplení st n a podlah ve stavebnictví, zvlášt panelových dom ,
promrzajících štítových st n, tepelných most , a všude tam, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorb plísní. Pro
všechny nedostate
tepeln izolované objekty nabízí zefektivn ní systému vytáp ní a velké úspory energie nejen v
periodicky i krátkodob vytáp ných objektech, jako jsou, byty, kancelá e, restaura ní za ízení (zde oceníte též nižší
náchylnost k nežádoucím barevným zm nám povrchu st n vlivem p sobení nikotinu z d vodu použití inertního plniva), hotely,
nemocnice, ú ady a také chaty a chalupy, kde po dobu nep ítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazn snížit
teplotu vzduchu, ale ve velice krátké dob zmín nou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbyte
vyh íváme
st ny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.
TK®-THERM je jedine ným ešením všude tam, kde je pot eba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít vn jší
izolaci nebo jiné postupy zateplení (nap . historické objekty a objekty s cennými nebo atypickými fasádami, kde není možné
provést venkovní oplášt ní izola ními materiály, a pod).
Další možnost použití je nap . tepelná izolace technologických za ízení (vypalovací pece, chladící boxy, atd.), potrubí až do
teploty 150ºC, dopravní prost edky (autobusy, tramvaje, železni ní vagony, atd.) a mnohé další.

Specifické vlastnosti: TK®-THERM se vyzna uje vynikajícími izola ními schopnostmi i v tenkých vrstvách do
1 mm. Izola ní schopnosti jsou založeny na vakuové složce. Je prodyšný, zamezuje kondenzaci vodních par a zabra uje
tvorb plísní. Lze jej nanášet na upravené plochy st rkou, vále kem, št tce nebo st íkáním. Hmota je dob e roztíratelná, má
vysokou p ilnavost a je možno ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat (zahladit) a následn malovat p i použití kvalitních
interiérových barev. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu p idáním akrylátových tónovacích pigment , max.
však do 10% hmotnosti.

Technické údaje:
stupe lesku
jemnost zrna
rná hmotnost
rná hmotnost v suchém stavu
tepelná vodivost
ídržnost k podkladu
sou initel prostupu tepla
tepelný odpor R (m2K/W)
prostup vodních par
klasifikace reakce na ohe
aplikovaná tlouš ka
ed ní
teplota prost edí p i aplikaci
dodávaná balení
penetrace
min. životnost nát ru
tepelná odolnost po aplikaci

matový
velmi jemné
0,38 kg/litr
0,20 kg/litr
= 0,02 W/m.K
1,0 Mpa
Ust = 0,33 W/m2.K
+ 24,9% zlepšení na aplikovaném povrchu
Sd < 0,7m
A2, s2, d0 neho lavý materiál
0,8 - 1 mm
pitnou vodou
+2ºC až +55ºC
5 l , 10 l , 15 l, 20 l , 30 l
viz technický list
15 let p i dodržení technologického postupu
-40ºC až +150ºC bez ztráty deklarovaných vlastností

Podklad: Všechny interiérové plochy jako jsou - vápeno cementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton,
prefabrikované panely, d evo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a další.

íprava podkladu: TK®-THERM nanášet na pevný, suchý a istý povrch.
- Staré omítky: i použití na stávající nát ry a savé povrchy doporu ujeme provést penetraci (hloubková penetrace
MISTRAL PRIMER ELITE). U vícevrstvých a starších nát
doporu ujeme ov it jejich p ídržnost k podkladu a p ípadn
oškrábat. Po odstran ní starých maleb vyspravit omítku a provést 1x nát r bílou interiérovou barvou MISTRAL INTERIER
PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000.
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- Nové omítky: U nových omítek sta í ve v tšin p ípad pouze obrousit a aplikovat 1x nát r bílou interiérovou barvou
MISTRAL INTERIER PLUS, MISTRAL INTERIER PRAKTIK nebo MIPA WANDFARBE 2000.
V p ípad dosažení požadovaných barevných odstín doporu ujeme použít kvalitní interiérové barvy MISTRAL, MIPA.
Všeobecn : P ed aplikací termoizola ní st rky je nutné provést stejnou p ípravu, jakou malí provádí p ed kvalitním
malováním tj. p ípadné odmašt ní, zatmelení d r a prasklin, vyrovnání nerovností vyhlazovací st rkou atd. U nerovných
podklad doporu ujeme zatáhnout nerovnosti tmelem a po zatvrdnutí a vybroušení lze nanášet TK®-THERM.
Pokud je povrch zasažen plísní, odstra te plíse mechanicky, potom ošet ete povrch proti plís ovým p ípravkem
BOROWOOD Profi a nechte ošet ený povrch vyschnout a následn aplikujte TK®-THERM.
- Kovové a nesavé povrchy: Kovové povrchy opat it základním antikorozním nát rem AR 21-29 a následn aplikovat
pojivový m stek MISTRAL-omítkový podklad. Po zaschnutí lze aplikovat vrchní ochranné nát ry (doporu ujeme konzultaci
s naší technickou kancelá í).
- Podlahy: Nanáší se na napenetrovaný povrch st rkou. Následn m že prob hnout pokládka dlažby nebo jiného typu
podlahové krytiny, podlahové topení, atd.
Pod koberec nebo PVC krytiny je nutné TK®-THERM uzav ít samonivela ní st rkou z d vodu zpevn ní povrchu a ochrany
termoizola ní st rky.
ed ní: TK®-THERM je dodáván ve stavu ur eném k p ímé aplikaci. M že se edit podle pot eby a zp sobu aplikace vodou
pro snadn jší nanášení. ed ní doporu ujeme provád t postupn až do dosažení požadované konzistence. Po d kladném
promíchání se m že ihned aplikovat.

CO
P

Aplikace: TK®-THERM je d ležité nanášet v souvislé vrstv . Po aplikaci by m la z stat na podkladu jednotná tlouš ka
naneseného materiálu. Pokud aplikujeme st rku na ucelené plochy, tak je d ležité aplikovat TK®-THERM i na p ilehlé st ny
nebo strop (p esah cca 20-40 cm) z d vodu omezení teleného p echodu mezi obvodovými a vnit ními st nami a zabrán ní
srážení vodních par v rozích místnosti.
Nanáší se na upravené plochy vále kem-št tcem(1), st rkou (2), nást ikem (3). TK®-THERM se edí vodou dle zp sobu
aplikace:
- Vále kem
- edit do konzistence malí ské barvy až 35% vodou. ím idší materiál, tím jemn jší struktura. Po ádném
zaschnutí min. 24hod lze povrch TK®-THERM zahladit rubbenovým hladítkem.
- St rkou
- není nutné ed ní, ale dle pot eby m žeme edit až 20% vodou. P ípadné vzniklé nerovnosti po zaschnutí
zahladit rubbenovým hladítkem.
- St íkáním
- edit do 25% vodou dle typu použitého st íkacího za ízení.
Vzduchové st íkání - doporu ujeme použít trysku o ø 1,7-2,0 mm, tlak 5 Mpa. Vyšší hodnota by mohla zp sobit
poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností.
Vysokotlaké st íkání - doporu ujeme konzultaci s naší technickou kancelá í.

Jednoduchost každé aplikace závisí na manuální zru nosti pracovníka. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti p i míchání
mechanickým za ízením jako jsou nap . vrta ky nebo spec. míchadla. P i vyšších otá kách m že dojít k poškození struktury
použitého plniva a tím ke snížení ú innosti zateplení.

1

Roz edit na konzistenci
malí ské barvy nebo dle
požadované struktury povrchu

2

Ne edit, nebo podle pot eby
a zru nosti p idat trochu vody

3

Roz edit v pom ru cca
5:1 a dle typu st íkacího
za ízení.

Spot eba: V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická vydatnost p i tlouš ce vrstvy 1,0 mm
cca 1 m² z 1 litru termoizola ní st rky.

Doba schnutí: Doba schnutí je závislá na teplot , vlhkosti vzduchu, savosti podkladu a tlouš ce naneseného materiálu. Doba
schnutí vrstvy o tl. 1 mm, p i teplot 22°C je cca 24 hodin.
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Údržba: ípadné povrchové zne išt ní je možné odstranit rubbenovým hladítkem namo eným ve vod . Lze jej p emalovat
kvalitními interiérovými barvami (MISTRAL, MIPA).
išt ní ná adí: Št tce, vále ky, st rky, st íkací za ízení a ostatní pom cky po použití umýt istou vodou s p idáním
odmaš ovacího p ípravku (nap .Jar).
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Pracovní od v: V p ípad pot ísn ní o istit vodou.
Barevné odstíny: TK®-THERM lze tónovat do barevných odstín p idáním akrylátových tónovacích pigment , max. však do
10% hmotnosti. Jednodušší je po aplikaci TK®THERM nanést kvalitní interiérovou barvu (MISTRAL, MIPA) v požadovaném
odstínu.
Skladování a p eprava: TK®-THERM skladujte v p vodních uzav ených obalech a temperovaných suchých skladech p i
dodržení skladovací teploty od +2ºC do +25ºC. Doporu ená teplota p i transportu v rozmezí od +2ºC do +55ºC. Nesmí být
vystaven p ímému slune nímu zá ení a intenzivnímu p sobení tepla. Chra te p ed mrazem.
Skladovatelnost: 12 m síc v p vodním neotev eném obalu od data výroby p i dodržení skladovacích podmínek a teploty.
Po otev ení spot ebovat v co nejkratší dob .
5, 10, 15, 20 a 30 litr
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Balení: Plastové kbelíky

Výrobce: Karel Tr álek, VSETÍN

Výhody termoizola ní st rky TK®-THERM:

Jednoduchá aplikace - finan ní a asová úspora
Významné úspory náklad na vytáp ní od 20%
Možnost izolovat jen jednu místnost
Omezení tepelných most
Zabra uje vlhnutí st n a tvorb plísní
Rychlé vyh átí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu
i použití TK®-THERM protikondenza ní a protiplís ové vlastnosti
Možnost provád ní zateplení bez ohledu na po así
Minimální nároky na údržbu a snadné p ípadné opravy
Železné povrchy pod termoizola ní st rkou nekorodují
Prokazatelné certifikované vlastnosti v extrémn tenké tlouš ce 1mm
Dlouhá životnost
Ekologický a zdraví neškodný výrobek

Pozn.: Veškeré údaje uvedené v tomto návodu je t eba považovat za orienta ní a všeobecn nezávazné. Up es ujeme rovn ž, že naše
údaje nep ihlíží ke všem opat ením, a už preventivním nebo aplika ním, které se vztahují k „profesionáln odvedené práci“ a která
musejí být vždy a jakkoli dodržována vykonavateli prací, tak jako detailní údaje uvedené v našich technických listech. Naše technické
odd lení je nicmén k dispozici podat jakékoliv konkrétní detailní vysv tlení.
V P ÍPAD POCHYBNOSTÍ NEBO POŽADAVKU INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽITÍ A APLIKACE TERMOIZOLA NÍ HMOTY
TK® -THERM DOPORU UJEME KONTAKTOVAT VÝROBCE
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