
 
 

 

Dokument: T_Kit_za_les_1CZ.doc  Revize: 4  
Datum revize: 03.06.2020 

 

  

 

POPIS  

Tmel na dřevo Belinka je zbarvený akrylový tmel pro kvalitní sanaci povrchových vad 

na výrobcích ze dřeva před konečnou povrchovou úpravou.  

SLOŽENÍ  

Je vyroben z styren-akrylové disperze a plnidel.  

VLASTNOSTI 

Jednokomponentní tmel, který se vyznačuje jednoduchou aplikací a rychým 

schnutím.  

Vzhled:   homogenní pasta 

Specifická masa: 1,7 kg/l 

Míchání s vodou:  velmi dobré 

Vznětlivost:   není vznětlivý 

OBLAST POUŽITÍ  

Používáme jej k sanaci menších vad a odstraňování nerovností na dřevěných 

prvcích jako např. na vnitřním stavebním nábytku a nábytku. K zatmelení větších 

vad (např. vypadlé suky apod.) použijeme dvoukomponentní tmely.  

TMEL NA DŘEVO 
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BARVA  

Dub, smrk, buk, a bílá  

BALENÍ 

350 g a 750 g  

PŘÍPRAVA POVRCHU  

Dřevěný povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a zbytků barvy a laku.  

ZPŮSOB NANÁŠENÍ  

Tmel nanášíme nereznoucí malířskou špachtlí v jedné nebo dvou vrstvách tak, 

abychom zaplnili všechny praslkiny, jamky a jiné vady. Přebytečný tmel odstraníme 

špachtlí.  

SYSTÉM OCHRANY  

Při natírání postupujeme stejně jako u nového dřeva. Zatmelený povrch 

přebrousíme, odprášíme a přetřeme. Při kvalitním provedení není místo zatmelení 

po přetření krycí barvou patrné. Po přetření lazurou je místo tmelení jemně patrné, v 

závislosti na odstínu lazury, velikosti zatmeleného povrchu a na odstínu dřeva. U 

světlejších lazur doporučujeme nejdříve vyzkoušet tmel na malém povrchu. 

Doporučujeme použít odstín tmelu, který je co možná nejbližší barvě dřeva.  

Po prvním nánosu lazury je zatmelený povrch matnější, po druhém se lesk vyrovná.  
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SPOTŘEBA 

Spotřeba je závislá na množství a objemu vad; při nánosu tenké vrstvy (tloušťka  

1 mm) přibližně 1 kg/m2.  

SCHNUTÍ   

Pracovní teplota má být +10 až 30 °C  

Za normálních podmínek, 20 °C a rel. vlhkost vzduchu 65 % je  

suchý:   20 až 30 minut 

vhodný k přebroušení:  4 hodiny 

Při nižších teplotách a / nebo vyšší vlhkosti vzduchu je doba sušení prodloužena. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ  

Po práci nářadí ihned důkladně omyjeme vodou.  

UPOZORNĚNÍ  

Dřevo je přírodní materiál, jeho barva není vždy stejná. Proto se odstín tmelu 

nemusí zcela shodovat s odstínem dřeva stejného jména.  

Nedoporučujeme jej k tmelení dřeva, které je vystaveno vlivům počasí. Některé 

vodní nátěry mohou mít k tmelu špatnou přilnavost, proto doporučujeme kombinaci 

dříve vyzkoušet.  

Nehodí se k tmelení dřevěných podlah, protože je příliš křehký.  
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SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ 

Tmel na dřevo Belinka uschovávejte v originálním uzavřeném balení v suché 

místnosti, při teplotě 5 až 35 °C.  

Výrobek nesmí zmrznout.  

TRVANLIVOST 

24 měsíců v originálně uzavřeném balení za předepsaných podmínek.  

DOPRAVA   

Výrobek nepředstavuje zvláštní nebezpečí pro dopravu.  

OCHRANA PŘI PRÁCI   

Tmel na dřevo Belinka nepatří mezi nebezpečné přípravky.  

Při práci dbejte na obecnou průmyslovou hygienu a zajistěte větrání pracoviště.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Nátěry nevyléváme do kanalizace nebo kamkoli jinam do okolí. Spotřebujeme je do 

konce. Balení odevzdáme jako zvláštní odpad.  

PŘEDPISY   

Pro předpisy ohledně bezpečnosti výrobku, bezpečnosti při práci a transportu, si 

přečtěte bezpečnostní list.  
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DODATEČNÉ TECHNICKÉ INFORMACE  

můžete získat u našich tecnických poradců nebo na internetových stránkách 

www.belinka.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Účelem těchto technických údajů je seznámit uživatele s možnostmi použití výrobku a jeho technickými vlastnostmi. Ačkoli uvedené rady vycházejí z 

dlouholetých zkušeností, měl by se uživatel přesvědčit o vhodnosti použití v konkrétním případě. Z důvodu četných možných vlivů na vlastnosti výrobku, 

počínaje typem a kvalitou dřeva, způsobem a podmínkami nanášení, zkušenostmi uživatele, až po podmínky použití, nemůžeme převzít žádnou materiální 

odpovědnost za jeho použití. V případě pochyb zavolejte naši infolinku. 

http://www.belinka.com/

