
 
 
 

Technický list 07.45 Brousitelný tmel na dřevo 

 

Výrobek  je jednosložkový univerzální vodou ředitelný, rychleschnoucí, brousitelný tmel, 
na bázi vodné disperze polymerů. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale 
pevný, brousitelný povrch. Pro interiéry. 

Vlastnosti  þ Bez rozpouštědel; 
þ Vysoká přilnavost na dřevo; 
þ Snadná aplikace, brousitelný, přetíratelný a lakovatelný; 

Použití  - Opravy oken, dveří, dřevěných madel zábradlí, rohů; 
- Tmelení spár a nerovností dřeva drobného i velkého rozsahu; 
- Plošné tmelení velkých ploch, schodišťových stupňů, vrat, parket apod;  

Balení  Kelímek 250 g, kbelík 2 kg a 10 kg 
Barva  Bílá, natural, základ, smrk, borovice, modřín, dub, dub střední, buk, pařený 

buk, javor /jasan, bříza, mahagon / teak 
   

Technické údaje      
Základ  - vodná disperze polymerů 

Konzistence  - tixotropní pasta 
Hustota  g/ml 1,4 - 1,8   
Sušina  % 84 (minimálně) 

Tepelná odolnost  °C –10 / +75 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C +5 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +30  
Doba vytvoření povrch. vrstvy   min ≈ 10-15 (v závislosti na teplotě a rel.vlhkosti) 

Brousitelnost  min 30 (v závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě a 
savosti podkladu) 

Deformace (propad, pokles)  % ± 0  
Hořlavost  - nehořlavý  

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
Minimální nerovnost  mm 1   

Maximální nerovnost  mm 5   
     

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Pokyny  Nanášet stěrkou na nerovnosti dřeva, pro větší nerovnosti (nad 5 mm) 

doporučujeme nanášet ve více vrstvách. 
Omezení  Tmel není odolný vůči působení vlhkosti a vodě. Je nutné jej chránit barvami 

či laky. 
Upozornění  Tmel během jednotlivých kroků technologického postupu provádění nabývá 

konečného odstínu. Během tvrdnutí a po přebroušení světlá. Zbavením 
povrchu jemných prachových částic a následným přelakování se vrací 
původní odstín tmelu. Výsledek a vnímavost barevných odstínu je podmíněna 
rovněž volbou vhodného laku, jeho odstínem, leskem apod. 
 

Čištění  Materiál : voda 
Ruce : mýdlo a voda, reparační krém na ruce 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.45». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 30.04.2006 Vyhotoveno dne: 31.05. 2003 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


