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CLOU Wachskitt
vosková tyčinka  ke tmelení, odolná dennímu světlu 

Charakteristika a oblast použití

Voskový tmel dodávaný ve tvaru tyčinek se používá k vyspravení malých chyb ve dřevě a malých prohlubní, dále k vyplnění 
trhlin, prasklin, mezer, spár, vrypů, k retušování malých poškození vzniklých při montáži. 
Voskový tmel odolává vlivům působení UV-záření a nemění s časem působením denního světla svůj odstín.
Laky na dřevo zasychají na tmeleném místě bez zpoždění. 

Návod k práci

Tmel použijte až po namoření dřeva do požadovaného odstínu.
Pro snazší zpracování zahřejte tyčinku v dlani. Oddělte nožem nebo špachtlí kousek voskové hmoty od tyčinky a vmáčkněte 
do opravovaného místa. Zahlaďte povrch do roviny a eventuální opticky ostré okraje opravovaného místa měkkým čistým 
hadrem rozleštěte.

První pomoc: 
- Při kontaktu s kůží: Ihned omýt vodou. 
- Při kontaktu s očima: Obvyklý postup při odstraňování pevného tělíska z oka. 
- Při požití: Není třeba pomoci, přesto se poraďte s lékařem

Vybrané odstíny:

585    dub rustikální P43
587    dub rustikální P44
1009  ořech světlý
1010  ořech střední
1011  ořech
1012  ořech tmavý
1016 černá
1024  smrk, javor, borovice, jedle
1029 jasan
1041  dub střední
1038 dub světlý
1035 dub přírodní
1063  mahagon
1073  bílá
1143 bříza přírodní
1333  rio palisandr
1336  lípa
1337  teak
1339  limba
1341 makoré
1348  hrušeň přírodní
1349 třešeň
1350 buk
1351 modřín
1352 olše
2201 dub světlý
2202 třešeň světlá
2206  teak zlatý
2207 teak světlý
2208 ořech střední
2210 dub střední
2211 dub tmavý
2212 ořech světlý
2213 mahagon
2216  teak tmavý
2217  ořechová hnědá
2219  ořech tmavý
2251  třešeň
2252  ořech saténový
2253  hrušeň
2254  lískový ořechová
2255  kouřová šedá
2256  šedohnědá
2257  tmavě šedá
2258  středně šedá
2332  maron
2577  středně šedá
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2578  tmavě šedá
2654  světle šedá
2815  mahagon
7701 žlutá
7702 oranžová
7703  červená
7704  signální červená
7705 modrá
7706 zelená
7707 modrozelená
7708 černá


