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Technický list 07.45 Brúsiteľný tmel na drevo

Výrobok Jednozložkový univerzálny vodou riediteľný, rýchloschnúci, brúsiteľ
báze vodnej disperzie polymérov. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo
pevný, brúsiteľný povrch. Pre interiéri.

Vlastnosti Jednozložkový;
Nepraská ani pri vyšších vrstvách;
Veľmi silná priľnavosť na tmelený podklad;
Ľahko brúsiteľný, pretierateľný a lakovateľný;
Riediteľný vodou;
Do interiéru a krytých exteriérov;
Prispieva k ochranne dreva;
Je kompatibilný so všetkými druhmi farieb, lakov, pást a olejov ur
pre povrchovú úpravu dreva

Použitie - Opravy okien, dverí, drevených madiel, zábradlí, rohov;
- Tmelenie škár a nerovností dreva drobného i veľkého rozsahu;
- Plošné tmelenie veľkých plôch, schodišťových stupňov, vrát, parkiet a pod;
- Tmelenie a úprava nerovností dreva, drevovláknitých dosiek, 
preglejky, lepených papierových dosiek

Balenie Kelímok 250 g, vedro 2 kg a 10 kg
Farba Biela, základ, smrek, borovica, dub, dub stredný, buk, breza, mahagón / teak

Technické údaje
Základ - vodná disperzia polymérov

Konzistencia - tixotropná pasta
Hustota g/ml 1,98 – 2,06

Aplikačná teplota °C +5 / +30
Doba schnutia min. 20 – 180 podľa vlhkosti dreva pri jednej vrstve a

teplote 21°C a rel. vlhk. 50%
Riedenie - riediteľný vodou bez obmedzenia

Odolnosť vode - po vysušení - krátkodobá
Horľavosť - nehorľavý

Skladovateľnosť mesiace 24 (při teplotách od +0°C do +30°C)
Maxim. hrúbka jednej vrstvy mm 5

Minimálna nerovnosť mm 1
Maximálna nerovnosť mm 5

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
Pokyny Nanášame na drevo, pokiaľ možno suché do 10 % vlhkosti špachtľou,

stierkou a pod. do hĺbky vrstvy maximálne 5 mm pre jedno nanesenie tmelu.
Pokiaľ chceme nanášať viac vrstiev, musíme ponechať medzi jednotlivými
vrstvami časové oneskorenie a to podľa vlhkosti dreva a prostredia 2 hod.
V prípade plošného tmelenie nariedime podľa potreby vodou na vhodnú
konzistenciu.
Riedením sa znižuje obsah sušiny a takto riedený tmel je vhodný pre aplikáciu
len do max. 1 mm vrstvy. Po vysušení - vytvrdnutí tmelu opracovávame,
brúsime, frézujeme a pod. bežným spôsobom. Tmel musíme ochráni
poveternostným vplyvom vonkajšieho prostredia.
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