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COLORFILL FLEX 0-6
Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažby s okamžitou přilnavostí, 
vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 0-6 mm 
Jedná se o tmel složený z cementové malty, který se připravuje pouze smícháním s vodou 
bezprostředně před použitím pro získání směsi speciálně určené pro vyplňování spár mezi 
dlaždicemi a obkladačkami všech typů a přírodním kamenem, jak při vnitřním tak venkov-
ním použití. 
COLORFILL FLEX 0-6 vytvoří po  vyzrání hladký povrch o  vysoké odolnosti proti stlačení 
a nižší nasákavosti vody, než mají standardní spárovací hmoty na trhu. 

OBLAST POUŽITÍ
Hmota COLORFILL FLEX 0-6 je určena pro tmelení ve vnitřních a venkovních prostorách, 
kdy je třeba dosáhnout rychlého zprovoznění, např. bazény, terasy, ploché střechy, balkóny, 
letištní plochy, veřejné prostory, obchodní centra nebo rezidenční prostory. 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Spotřeba kolísá v závislosti na velikosti dlaždic nebo obkladaček a tloušťce spáry; viz pře-
hled v technickém listu. 
Je ve shodě s normou UNI EN 13888 třídy CG2. 

BALENÍ
Pytel o 25 kg na paletě po 56 pytlů 
Pytel o 5 kg v krabici po 5 kusech
Palety po 24 krabicích (600 kg)

COLORFILL FLEX 2-12
Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažbu s okamžitou přilnavostí, 
vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti   
COLORFILL FLEX 2-12 je tmel složený z cementové malty, který se připravuje pouze smí-
cháním s vodou bezprostředně před použitím pro získání směsi speciálně určené pro vypl-
ňování spár mezi dlaždicemi a obkladačkami všech typů a přírodním kamenem. 

OBLAST POUŽITÍ
Přípravek je určen pro tmelení ve vnitřních a venkovních prostorách, kdy je třeba dosáhnout 
rychlého zprovoznění, např. bazény, terasy, ploché střechy, balkóny, letištní plochy, veřejné 
prostory, obchodní centra nebo rezidenční prostory. 

BARVY
COLORFILL FLEX 2-12 je k dispozici ve 29 barvách dle  „BARVY SPÁROVACÍCH 
HMOT“

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Spotřeba kolísá v závislosti na velikosti dlaždic nebo obkladaček a tloušťce spáry; viz pře-
hled v technickém listu. 
Je ve shodě s normou UNI EN 13888 třídy CG2. 

BALENÍ
Pytel o 25 kg na paletě po 56 pytlů 
Pytel o 5 kg v krabici po 5 kusech
Palety po 24 krabicích (600 kg)

Doporučení Nord Resine

Nové složení  COLORFILL FLEX 2-12 z roku 2008 uspokojí všechny potřeby náročného zákazníka. Vyzkoušejte je 
v celé jeho škále barev.

  1  mm

vzorkovn ce
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EPOSEAL W
Epoxidová reaktivní spárovací hmota odolná proti zažloutnutí – typ RG
Dvousložkový epoxidový přípravek prodávaný v sadě, který se míchá až bezprostředně před 
použitím pro získání krémovité konzistence; je nabízen ve 30 odstínech. Konkrétně je určen 
pro vyplňování spár obkladů a dlažeb, mozaik a přírodního kamene. 
Po nanesení ji lze velice snadno umýt, což z ní činí ideální produkt pro vyplňování spár všech 
typů povrchů koupelen, koupelnových van z mozaiky, bazénů, lázeňských prostor (zejména 
spár větších než 3 mm) a  všude tam, kde se vyžaduje tmelení spár přípravky o  vysoké 
chemické odolnosti. Světlé odstíny vykazují naprosto zanedbatelné zažloutnutí, i když jsou 
použity ve venkovním prostředí. 

OBLAST POUŽITÍ
•  Typ materiálu: mramor, žula, silikátový nebo uhličitanový kámen všech barev, umělé ka-

meny, skleněné nebo keramické mozaiky, keramická slinutá a rustikální dlažba a zvonivky 
•  Doba zpracování: 30 minut
•  Zpracovatelnost (pot life): 45 minut
•  Teplota nanášení: +10 až +35 °C
•  Ochrana proti zamrznutí: 36-48 hodin 

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Mozaika 2 x 2: 1,25 kg/m². Ohledně spár dlaždic viz technický list.

BALENÍ
Sada o 3 kg (2 složky A + 2 složky B) / balení o 3 kg / balení o 10 kg

EPOSEAL W TERGE
Čisticí prostředek k přípravku EPOSEAL W 
Tekutý přípravek určený k okamžitému použití v praktickém balení o 0,75 l s rozprašovačem. 

OBLAST POUŽITÍ
Jako přípravek pro čištění ploch ošetřených epoxidovými spárovacími hmotami jej používej-
te až po hrubém očištění provedeném po půl hodině od pokládky zaspárované přípravkem 
EPOSEAL W (bílou brusnou houbičkou Scotch Brite a vodou). EPOSEAL W TERGE se používá 
po přibližně jedné hodině. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Čisticí prostředek nastříkejte přímo na povrch a houbičkou z buničiny odstraňte všechny 
zbytky spárovací hmoty. Houbičku soustavně vyplachujete a stěnu stírejte až do bezvadného 
vyčištění.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
0,1-0,15 l/m² plochy

BALENÍ
Plastové nádoby o 0,75 l v kartónech po 8 kusech

Doporučení Nord Resine

EPOSEAL W se skutečně snadno používá. Pracovníci, kteří jej vyzkoušeli, tvrdí, že je to z hlediska rychlosti finálního 
čištění a odolnosti nejlepší přípravek, který se na trhu nachází.
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Doplňující informace
ŠPIČKOVÝ VÝROBEK NORD RESINE

Vyzkoušejte nové složení přípravku COLORFILL FLEX 2–12 a zjistíte, jak se snadno pou-
žívá a vyplňuje spáry. Ponechte jej chvíli působit a pak vyzkoušejte, jak se snadno umyje.

Technické údaje Měrná jednotka Hodnota
Nasákavost vody, UNI EN 12808-5

po 30 minutách % 1,0
po 240 minutách % 1,5

Odolnost proti stlačení 28 dní, UNI EN 12808-3 MPa 25,0
Odolnost při ohýbání 28 dní, UNI EN 12808-3 MPa 7,5




