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Master Filler Aqua je hustý, snadno brousitelný spárový tmel na vodní bázi pro
vyplnění spojů, otvorů a prasklin v dřevěných parketových podlahách, např. v
palubových nebo stromečkových vzorech. Tmel vytváří rovnoměrnou
povrchovou úpravu, velmi snadno se s ním pracuje a nepopraská, protože je
pružný a umožňuje dřevu pracovat.
•
•
•
•

Po ošetření snadno brousitelný
Na vodní bázi
Hustá, pružná konzistence
Neutrální zápach

Oblast použití
Pro tmelení nových, neošetřených, nově i dříve broušených dřevěných povrchů. Ideální pro všechny
druhy dřeva.

Použití
Příprava

Je důležité, aby jak dřevo, tak i tmel měly teplotu alespoň 15 °C (nejlépe kolem 20 °C) a přibližně 50 %
vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování
a doba schnutí. Povrch musí být dokonale čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, lesku atd.
Špína a nepravidelnosti by měly být odstraněny pomocí ruční elektrické brusky. V případě potřeby
před broušením očistěte povrch Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA zředěným v
poměru 1:20.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
dřeva s tmelem.

Závěrečné smirkování

Smirkový papír se zrnem 60-80.

Úprava

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Master Filler Aqua promíchejte se zbytky po
broušení do jemné a měkké pasty. Strukturu tmelu lze upravit přidáním zbytků jemného nebo hrubého
brusného písku. Tmel rovnoměrně rozdělte pomocí aplikátoru z nerezové oceli. Odstraňte co nejvíce
přebytečného tmelu předtím, než začne vytvrzovat. Podle potřeby postup u větších spojů, otvorů a
prasklin opakujte. Jakmile bude povrch suchý, je třeba jej osmirkovat smirkovým papírem se zrnem
100-120. Povrch pak můžete nalakovat některým z laků WOCA podle pokynů k výrobku.

Doba schnutí
Doba schnutí

Připraveno k broušení: 60 minut při teplotě 20 °C. U zejména větších spár byste měli ponechat tmel
vyschnout do následujícího dne.

Poznámka

Uvědomte si problémy s kompatibilitou dřeva při vysokém obsahu kyseliny tříslové nebo pro exotické
druhy dřeva.
Master Filler Aqua se nesmí ředit.
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Technické údaje
Báze

Akrylát na vodní bázi.

Trvanlivost

1 rok od data výroby při teplotě 20°C.

Teplota nanášení

+10-25°C.

Viskozita:

(Ford 6): Přibližně 38 s.

Spotřeba

15-20 m²/L.

Směšovací poměr

Smíchejte 10-15 % zbytků po broušení s Master Filler
Aqua.

Čištění nářadí

Použijte mýdlovou vodu.

Skladování

+10-25 °C. Nevystavujte vysokým teplotám nebo
přímému slunečnímu svitu. Skladujte při teplotách nad
bodem mrazu.

TOL

VOC-Max: <2,5 g/l, MAXIMUM VOC CONTENT (A/e
(WB)): 130 g/l.

Schválení

A+, GIS: W1

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Intensive Wood Cleaner, #551525
Master Base Primer, #690151A/52A
Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A
Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A
Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A
Master QP Lacquer, #690130A/31A
Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A
Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A
Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Nářadí

Váleček, vlas 11 mm, #88003
Držák na váleček, #599650
Teleskopická tyč, #599651
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

