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TECHNICKÝ LIST 02.07-cze 
VYROVNÁVACÍ HMOTY 
 

FILIN 
tmel na spárování sádrokartonových desek 
 
1. Popis, použití 

FILIN je rychletvrdnoucí vnitřní prášková vyrovnávací hmota vyrobená na bázi sádry, určená k zaplňování spár mezi 
sádrokartonovými deskami na stěnách a stropech. Nanáší se v tloušťkách 0,2 až 20 mm, přičemž spoje je nutno 
bandážovat páskou z plastifikované skelné mřížky.  
 
2. Balení 

papírové pytle 5 kg 
 
3. Technické údaje 

hustota (směs připravená k nanášení) 
(kg/dm3) 

~ 1,56 
 

doba zpracovatelnosti rozdělané hmoty T = +20 ºC,  
rel. vlhkost vzduchu = 65 %   
(minut) 

25 až 30 

tloušťka vrstvy 
(cm) 

max. 2 

doba schnutí - T = +20 ºC,  
rel. vlhkost vzduchu = 65 %   
(hodin) 

vhodný k další úpravě 2 – 3 (při maximální tloušťce) 

 
hlavní složky: sádra, polymerní pojivo, kalcitové plnivo, celulóza 
 
4. Příprava podkladu 

Sádrokartonové desky a zvlášť jejich spoje na povrchu dobře očistíme a zbavíme prachu. Spoje mezi deskami opatříme 
samolepicí bandážovací páskou z plastifikované skelné mřížky.  
 
Pokud není očištění možné, natřeme povrch ředěnou AKRIL EMULZÍ (AKRIL EMULZE : voda = 1 : 1). Styky mezi 
deskami přelepujeme bandážovací páskou až 2 – 3 hodiny po natření emulzí, když je základní nátěr zcela suchý. 
 
5. Příprava vyrovnávací hmoty k nanášení 

Do přiměřeně veliké nádoby z pryže nebo měkkého plastu odměříme přibližně 1 l vody a do ní vsypeme 2 – 2,5 kg 
suché směsi. Po přibližně 30 sekundách směs špachtlí dobře promícháme (mícháme 2 – 3 minuty) až je zcela 
homogenní. Necháme ji stát 2 – 3 minuty a pak ji znovu dobře promícháme.    
 
Připravená hmota je zpracovatelná 25 až 30 minut.   
 
6. Nanášení vyrovnávací hmoty 

FILIN se do styčných spár nanáší nerezovým hladítkem nebo nerezovou špachtlí ve dvou vrstvách. Vrchní vrstvu 
nanášíme, když je spodní vrstva alespoň částečně ztvrdlá, nikdy ne dříve než za 75 minut. V první vrstvě vtiskneme 
hmotu do spáry přes bandážovaní pásku, druhou vrstvou povrch spoje co nejlépe vyrovnáme do roviny okolních desek. 
S konečnou povrchovou úpravou můžeme začít nejdříve za 2 – 3 dny po spárování.   
 
Budeme-li sádrokarton natírat barvou, spoje mezi deskami ještě jemně vyrovnáme JUBOLINEM, JUBOLINEM P-25, 
JUBOLINEM P-50 nebo NIVELINEM. Ještě kvalitnější a zcela bezvadný vzhled získáme, když JUBOLINEM, 
JUBOLINEM P-25, JUBOLINEM P-50 nebo NIVELINEM přestěrkujeme celou plochu sádrokartonu (obvykle jedna 
vrstva, v případě potřeby dvě vrstvy) 
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Nanášení hmoty je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu 
musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost v zduchu nejvýše 80 %.  
 

Přibližná resp. průměrná spotřeba: 
FILIN           ~ 0,20 až 0,25 kg suché směsi na m2 bandážovaného povrchu 

 
7. Čišt ění nářadí, nakládání s odpadem 

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou. Nádoba na přípravu hmoty musí být z pryže nebo měkkého plastu, aby 
bylo možné ji snadno očistit od zatvrdlých zbytků hmoty. 
 
Nepoužitou suchou směs lze uchovat v dobře uzavřeném balení pro případné opravy nebo pozdější použití. 
Nepoužitelné zbytky smíchejte s vodou a po vytvrzení je uložte na skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) 
nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu. 
 
Očištěné obaly lze recyklovat. 
 
8. Pokyny pro bezpe čné zacházení  

Ochrana dýchacích orgánů respirátorem a očí brýlemi nebo obličejovým štítem jsou potřebné pouze při ručním nebo 
strojním broušení vytvrzené hmoty, jinak dodržujte obecné pokyny a předpisy pro bezpečnost stavebních resp. 
malířských prací.  
 
9. Skladování, p řepravní podmínky a trvanlivost 

Během přepravy chraňte výrobek před vlhkostí. Skladujte v suchých a větraných prostorech, mimo dosah dětí! 

 
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců. 
 
10. Kontrola kvality 

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými 
normami. Dosahování deklarované resp.  předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení 
a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu    
v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě 
produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. 
 
11. Ostatní informace 

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly 
dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo 
z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších 
změn a doplňků. 
 
Označení a datum vydání: TRC-164/10-gru-tor-cze , 30.01.2010 
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