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CLOU Holzpaste lösungsmittelhaltig
tmel na dřevo na bázi organických rozpouštědel
Charakteristika
Tmel na dřevo na bázi organických rozpouštědel, který slouží ke tmelení a k vyspravení větších chyb a poškození ve
dřevě (díry po suku, praskliny, trhliny), nebo k vyplnění mezer, spár a prohlubní. Po zaschnutí lze tmel brousit, hoblovat,
pilovat, řezat, vrtat i lakovat. K dispozici je 11 mezi sebou navzájem mísitelných odstínů:
1 natur, také pro: přírodní světlá dřeva
4 modřín, také pro: borovice tmavá, kokrodua
8 borovice, také pro: borovice bílá, karolinská pinie, abachi, pitch pinie
10 dub, také pro: dub světlý, ramin, citroník
11 dub střední, také pro: ořech světlý
12 dub tmavý, také pro: makasar
13 ořech, také pro: teak
15 mahagon, také pro: kalifornský redwood, niové
17 buk, také pro: oregonská pinie
21 smrk
22 bílá
Zpracování:
Díry, mezery a prohlubně ve dřevě musejí být suché a čisté.
Opravované místo nejdříve pečlivě navhlčete ředidlem CLOU Zelluloselack-Verdünnung 790 nebo ředidlem CLOU V2
Nitro-Verdünnung a potom vyplňte stěrkou tmelem CLOU Holzpaste v odpovídajícím odstínu, hlubší prohlubně tmelte
několika vrstvami nad sebou v odstupu několika hodin.
Obal po odebrání tmelu opět dobře uzavřete.
Zhoustlý tmel lze přiředit ředidlem CLOU Zelluloselack-Verdünnung 790 nebo ředidlem CLOU V2 Nitro-Verdünnung.
Po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat.
Velikost balení 200 g.
Bezpečnostní upozornění
Hořlavá tuhá látka. Způsobuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání
kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Při
zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
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