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CLOU  Holzpaste
vodou ředitelný tmel na dřevo

Oblasti použití: 

Vodou ředitelný tmel se používá na nábytek, dveře, parkety, podlahová prkna, schody, 
obklady, trámy, přepažení apod. k vytmelení trhlin, malých děr, mezer a prohlubní ve dřevě.

Vlastnosti: 

Všechny odstíny tmelu jsou mezi sebou navzájem mísitelné, takže můžete vytvořit 
i nestandardní odstín. Tmel se nepropadá a nepraská.  Po zaschnutí můžete tmel brousit,
hoblovat, pilovat, řezat, vrtat, obrábět a domořit mořidly a lakovat laky CLOU. 

Návod k použití:

Opravované díry,  mezery a prohlubně ve  dřevě lehce navlhčete vodou a stěrkou vyplňte
tmelem  CLOU  Holzpaste  v odpovídajícím  odstínu,  hlubší  prohlubně  tmelte  několika
vrstvami  nad sebou a  mezi  jednotlivými  vrstvami  tmelu  nechejte  tu  předchozí  dobře
zaschnout. Po vyschnutí vyvýšený tmel zabruste jemným papírem do roviny.

Při opravě už dříve mořených, lazurovaných nebo lakovaných ploch všechny okolní stopy po
tmelu umyjte vlhkým hadříkem tak, aby zůstalo jen vlastní vyplnění opravy. 
Vytvrzený  a  zabroušený  tmel  můžete  povrchově  upravit  mořidly  a  laky  CLOU.  Výsledný
odstín  vznikne  až  po  provedené  konečné  úpravě,  proto  doporučujeme  úpravu  nejdříve
vyzkoušet mimo opravovaný objekt, aby výsledný odstín souhlasil s požadovaným.
Obal po odebrání tmelu opět dobře uzavřete. 

Ředění: 

Zhoustlý tmel naředíte čistou vodou. 

Čištění nářadí: 

Nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou.

Skladování a likvidace:

Uchovávejte  v  dobře  uzavřených  originálních  obalech  v  suchu  a  chladu,  chraňte  před
mrazem.
Zbytky produktu předejte k likvidaci na sběrné místo starých laků, nevyčištěný obal likvidujte
jako nespotřebovaný produkt.  Obal  může být  po vyčištění  znovu použit  nebo surovinově
zpracován. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

 
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Nehořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. 
Velikost balení 250 g.
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