
TMEL NA DŘEVĚNÉ PODLAHY.

POPIS Jednosložkový tmel z přírodních pryskyřic rozpustných ve vodním roztoku.
Tmel je v barvách  dřevin a  lze jej  vzájemně míchat.  Tmel  lze bez úprav přímo 
aplikovat.

POUŽITÍ Tmel je určen pro vyplnění spár nebo jiných defektů dřevěných podlah.

APLIKACE Tmel se nanáší přímo na dřevěnou podlahu plastovou nebo nerezovou špachtlí. Před 
aplikací se důkladně promíchá a může se vzájemně dobarvovat přidáním tmelu jiné 
barvy.  Teplota  tmelu  má  odpovídat  teplotě  prostředí.  Neaplikujte  při  teplotách 
nižších než 13 °C. Tmel se nanáší v jedné vrstvě. Po zaschnutí je možné provést 
další vrstvu. Jestliže jsou spáry příliš hluboké - použijte tmel opakovaně ve více 
vrstvách,  dokud  nedojde  k  úplnému  zaplnění  spár.  Doporučuje  se  vždy  nechat 
jednotlivé vrstvy dostatečně vyschnout, aby se zabránilo defektům. Po zaschnutí,  
3 - 4 hodinách, se zbrousí brusivem o zrnitosti 60 - 80. Na tmel je možné aplikovat 
laky, oleje i vosky. Aplikace se provádí po úplném vytvrzení tj. po 24 hodinách.  

TECHNICKÁ DATA
Podíl sušiny 75 %.
Hustota 1,6 g/cm.
pH 6 - 6,5.
Barevný tón V barvách  dřevin  borovice,  smrk,  buk,  dub  světlý,  dub  tmavý,  mahagon,  caoba 

(kakaově hnědá). 
Rozpouštědlo Voda. 
Doba schnutí 3 -  4 hodiny při  teplotě prostředí  20 °C a relativní  vlhkosti  vzduchu 60 %. Pro 

broušení při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují. Po 
24 hodinách dochází k úplnému zatvrdnutí. Pak lze provést povrchovou úpravu. 

Vydatnost 6 - 8 m/kg. Podle množství a velikosti spár. 
Ekologie Nejedovatý, nezapáchající.
Požární charakteristika Nehořlavý. 
Nanášení Nerezovou nebo plechovou špachtlí.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Ihned po použití studenou vodou. 

BALENÍ plastové nádoby 0,5 kg
                              6 kg

SKLADOVÁNÍ Pro  uskladnění  doporučujeme  přiměřené  teplotní  podmínky  od  5  °C  do  30  °C.
Pozor na přepravu v zimním období! Nesmí zmrznout!

ZÁRUKA 2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.

BEZPEČNOST PRÁCE Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle a rukavice. Při dodržení  
uvedených podmínek nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. První pomoc: při
styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně 
vodou příp. zavolat lékaře. Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a postiženého 
uložit v klidu a přivolat lékaře.

LIKVIDACE                   Zbytky  tmelů  se  likvidují  po  úplném  vyschnutí  společně  s  obaly  v  rámci 
komunálního odpadu. 

VÝROBCE                          QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.
 V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu 
firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045,  fax: 483 318 044, www.info@devasro.cz


