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 CLOU HOLZPASTE 

Vodou riediteľný tmel na drevo

Charakteristika
Vodou riediteľný tmel na drevo CLOU HOLZPASTE je 
zdravotne nezávadný a neškodný životnému prostrediu, 
pretože neobsahuje škodlivé látky a nezapácha, pretože 
neobsahuje rozpúšťadlá.

Použitie
Používa sa k vytmeleniu dierok, medzier, trhlín a 
priehlbín v dreve alebo dýhe. Veľmi ľahko sa s ním 
pracuje, rýchlo schne, vyplňuje veľmi dobre bez 
prasklín a neprepadáva sa. Povrch upravený CLOU 
HOLZPASTE je možné brúsiť, hobľovať, píliť, rezať, 
vŕtať a predovšetkým moriť. Vyrába sa v 15 odtieňoch 
dreva a vo farbe bielaj, sivej a čiernej, a to v rôznych 
veľkostiach balenia.

Hlavné  výhody :

• vodou riediteľný, 
zdravotne a ekologicky 
nezávadný

• výborne moriteľný, 
vďaka čomu tmelené 
miesta nenechávajú 
fľaky farebne odlišné 
od moreného 

     povrchu
• rýchlo schnúci, veľmi 

dobre brúsiteľný, 
pritom neupchávajúci 
brúsny papier

• univerzálne použiteľný 
na opravy všetkých 
typov drevených plôch 

• vhodný pre všetky 
spôsoby mechanického 
opracovania

• dodávaný v širokej 
škále 18 vzájomne 
miešateľných a 
moriteľných odtieňoch

• dlhodobo skladovateľný 
bez zmeny 
mechanických 
vlastností

Návod na použitie
Vodou ľahko navlhčte dierky, medzery, trhliny a 
priehlbiny v dreve alebo v dýhe. Potom ich vyplňte 
vodou riediteľným tmelom CLOU HOLZPASTE a 

zahlaďte povrch. Na hlboké diery a nerovnosti je 
najvhodnejšie aplikovať tmel v niekoľkých tenkých 
vrstvách s odstupom času, aby každá vrstva preschla. V 
prípade zmeny konzistencie pri dlhodobom skladovaní, 
stačí do tmelu pridať malé 
množstvo vody a premiešať. Po aplikácii tmel dobre 
uzavrite.

Bezpečnostné opatrenia
• nepatrí do rúk deťom
• pri práci zachovávajte bežné hygienické pravidlá
• pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky

VODOU RIEDITEĽNÝ TMEL NA DREVO

1. Natur                     - prírodný
2. Fichte                                  - smrek
3. Kiefer                    - borovica
4. Buche             - buk
5. Eiche                  - dub
6. Lärche                  - červený smrek
8. Eiche mittel            - dub stredný
9. Kirschbaum                          - čerešňa
10. Nussbaum                               - orech
11. Mahagoni                               - mahagón
12. Mahagoni dunkel                   - mahagón tmavý
13. Nussbaum dunkel                  - orech tmavý
14. Eiche mittel                           - dub tmavý
16. Weiss           - biely
17. Schwartz           - čierny
18. Grau           - šedý
24. Kirschbaum dunkel           - čerešňa tmavá
25. Erle                         - jelša

Výrobca: Alfred Clouth Lackfabrik,  Import a     distribúcia:   CLOU SLOVAKIA s.r.o,  Váš predajca:
 Offenbach Nemecko,         Levočská 4, 08001 Prešov
 Vyrobené v Nemecku.  Dátum výroby a     spotreby   vyznačený na obale výrobku.
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