Grilith Holzkitt (Tmel na dřevo)

50970 ff

Popis
Grilith Tmel na dřevo 50970 ff je plnivo na bázi dřevné moučky/alkydové pryskyřice/dusičnanu celulózy,
obsahující rozpouštědlo

Oblasti použití
Na opravení malých vadných míst k použití před prvním broušením dřeva.

Zpracování
Forma dodávky

Pastovitý tmel na dřevo

Příprava podkladu

Plochy, které se mají opravit, musí být čisté, suché, zbavené mastnoty,
vosku a pryskyřice.

Příliš pevný tmel se dá udělat zase zpracovatelným pomocí Grilith-Ředidla.

Pokud to je možné, měl by se Grilith Tmel na dřevo použít před prvním
broušením dřeva (hrubý výbrus) úsporně a jen na malá poškozená
místa. Tmelené místo nemá být větší než poškozené místo.
Výběr barevného odstínu

Barevný odstín tmeleného místa má odpovídat hotovému povrchu.
Pokud se předpokládá použití mořidla, měl by být barevný odstín Grilith
Tmelu na dřevo zvolen v barevném odstínu mořidla.

Způsob nanášení

Grilith Tmel na dřevo se vtlačí, pokud je zapotřebí, vícekrát širokým
dlátem nebo úzkou špachtlí do vadného místa. Při několikerém
nanesení je zapotřebí dbát na to, aby právě tmelená hmota byla dobře
uschlá. Nakonec vyhladit vyspravené místo navlhčenou špachtlí.
Dvě tence nanesené vrstvy dávají lepší výsledek než jedna tlustě
tmelená vrstva.
asi 2 až 4 hodiny při pokojové teplotě, závisí to na síle vrstvy

Doba schnutí

Grilith Tmel na dřevo 50970 ff musí být dobře proschlý. Před dalším
zpracováním (broušení, moření, lakování...) doporučujeme nechat tmel
uschnout přes noc při pokojové teplotě, aby se zabránilo odpadnutí.
Další zpracování

Uschlý tmel lze mořit a přelakovávat laky na nábytek ředitelnými vodou
nebo laky na bázi rozpouštědla.

Zvláštní pokyny

Před začátkem prací udělat vzorek vrstvy pro kontrolu správného
výběru barevného odstínu!

Prosím, dbejte na odpovídající List s bezpečnostními údaji.
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Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto
produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných
tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Grilith Holzkitt (Tmel na dřevo) 50970 ff

Barevné odstíny
Javor (Ahorn)
Smrk/Bříza/Jasan
(Fichte/Birke/Esche)
Přírodní (Natur)
Borovice (Kiefer)
Dub (Eiche)
Buk/Modřín (Buche/Lärche)
Ořech (Nussbaum)
Olše (Erle)
Ořech Tmavý (Nussbaum
Dunkel)
Třešeň (Kirschbaum)
Mahagon (Mahagoni)
Bílý (Weiß)
Černý (Schwarz)

50970
50971
50972
50973
50974
50975
50976
50977
50978
50979
50980
50981
50982

Další pokyny
Ředění
Trvanlivost
(pokojová teplota 20 °C)

Velikosti balení
100 ml, 200 ml, 1 l

Grilith Ředidlo 80047
2 roky v originálních uzavřených nádobách - nádoby chránit před
přímým slunečním zářením; neskladovat při teplotě nad +30 °C !

