
PRYSKYŘICE NA TMELENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

POPIS Čirá nitrocelulózová tekutá pryskyřice plastifikovaná v rozpouštědle. 

POUŽITÍ Pryskyřice se mísí s dřevěnými pilinami pro tmelení spár, prasklin, štěrbin a jiných vad 
dřevěných podlah.

APLIKACE Smíchat s dřevěnými pilinami, které jsme získali po vybroušení o zrnitosti 80. Takto 
dosáhneme snadno roztíratelné směsi. Poměr směsi je přibližně 1 díl pilin   a 3 
díly RESIPLASu, což závisí na typu dřeva, hrubosti pilin a konečné  konzistenci 
připravované pasty.
Pro vyplnění spár a menších defektů u dřevěných podlah se doporučuje směs 
řidší pro usnadnění aplikace směsi do spár. V případě větších defektů je třeba 
použít hustší směs. Před použitím je třeba se přesvědčit zda je povrch suchý, 
čistý, bez prachu a vosku. Tmel se nanáší plastovou nebo nerezovou  špachtlí . 
Vždy nechat dokonale vyschnout. Doba schnutí je minimálně 1 hodina s 
ohledem na hustotu směsi a velikost spár. V případě, že defekt dřeva je velmi 
hluboký doporučuje se tmelení opakovat. Mezi jednotlivými vrstvami nechat 
vždy dokonale vyschnout. Po důkladném zaschnutí tmelu jemně obrousit.

TECHNICKÁ DATA
Podíl sušiny 10 %.
Hustota 0,894 g/cm.
Viskozita 50 seg. (Copa Ford při 20 °C).
Barevný tón Čirá.
Rozpouštědlo PU 22.
Doba schnutí Minimálně 1 hodina při teplotě prostředí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu       60 %. Pro 

broušení při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují. 
Vydatnost 6 - 10 m/kg podle množství a velikosti spár.
Ekologie Při aplikaci používat ochranné pomůcky. Po vytvrzení není pryskyřice ekologicky závadná.
Požární charakteristika Hořlavina. V případě požáru použijte práškový hasící přístroj.
Nanášení Nerezovou nebo plechovou špachtlí. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Ihned po použití PU ředidlem.

BALENÍ Plastové nádoby  2l,  5 L , 10 L.

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, rukavice a respirátor. 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 pryskyřice 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, e-mail.: info@devasro.cz 


