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 TECHNICKÝ LIST  
                                                   
 TMEL NA DREVO                  
 
VÝROBCA  PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob 

 tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10 

 email: pam@pam.sk,  www.pam.sk 

  
POPIS A POUŽITIE           Tmel na drevo je určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na 

drevených plochách, drevovláknitých doskách, nábytkových dielcoch, oknách, 

dverách, zárubniach, obkladoch a pod. Je to jednozložkový tmel bez horľavých 

rozpúšťadiel, brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody, mikroorganizmov a 

nečistôt do škár a pod drevené plochy. Vyrába sa vo farebných prevedeniach 

príbuzných prirodzenému odtieňu dreva. Je vhodný na použitie 

v drevospracujúcom priemysle. 

  
ZLOŽENIE                    Zmes vodnej akrylátovej disperzie, anorganických plnív a špeciálnych aditív. 

 

PODMIENKY APLIKÁCIE Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8
 o

C a relatívnu vlhkosť 

vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú 

zasychanie.  

 

POSTUP Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. 

Nanáša sa špachtľou alebo stierkou.  

Pre väčšie nerovnosti nad 2 mm je potrebné tmel aplikovať vo viacerých 

vrstvách.  

Schnutie 2-3 hodiny. Po zaschnutí prebrúsiť.  

Po odstránení brúsneho prachu vykonať ďalšie úpravy (lakovanie, natieranie a 

podobne). 

Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou. 

 

Maximálna hrúbka jednej vrstvy: 2 mm.  Maximálna šírka škáry: 10-15 mm 

 
TECHNICKÁ  

CHARAKTERISTIKA  Vlastnosti v dodávanom stave: 

     

vzhľad     pastózna hmota 

 

 hustota     cca 1850 kg/m³ 

 

 obsah neprchavých zložiek  min. 70 %    

 

brúsiteľnosť pri 23˚C, RVV 55%  max. 2 hodiny         
  

  

ODTIENE Biely, natural, buk, smrek, dub, borovica, parený buk, jelša, gaštan, čerešňa.  

 

BALENIE  0,2 kg, 0,6 kg. 
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE Tmel na drevo je vodouriediteľný a v tekutom stave je nehorľavý. Po ukončení 

práce umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom. 

 

LIKVIDÁCIA ODPADU  Likvidácia odpadu prebieha v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. o odpadoch a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

SKLADOVATEĽNOSŤ 24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri 

teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť! 

UPOZORNENIE Tieto informácie a doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, 

pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. 

Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky 

faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 

 


