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Master Filler Classic je rychleschnoucí tmel na bázi rozpouštědla na spoje a
mezery v dřevěných podlahách, jako jsou například parkety se severským a
stromečkovým vzorem. Snadno se s ním pracuje a díky rychlému schnutí
zkracuje pracovní proces.
•
•
•
•
•

Rychleschnoucí
Snadno brousitelný
Hustá konzistence
Rovnoměrný a jednotný finální vzhled
Na bázi rozpouštědla

Oblast použití
Pro tmelení nového, neošetřeného, nově i dříve broušeného dřeva. 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.
Pomocí elektrické ruční brusky odstraňte špínu a nepravidelnosti. Pro konečné smirkování před
použitím přípravku Master Filler Classic použijte smirkový papír se zrnem 60-80. 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
povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování

Zrno 60-80

Úprava

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Smíchejte Master Filler Classic a zbytky z
broušení k vytvoření jemné a měkké pasty. Strukturu tmelu lze upravit přidáním zbytků jemného nebo
hrubého brusného písku. Doporučujeme použití zbytků ze smirkového papíru se zrnem 100. Tmel
rovnoměrně rozdělte pomocí aplikátoru z nerezové oceli. Odstraňte co nejvíce přebytečného tmelu
předtím, než začne vytvrzovat. Podle potřeby opakujte postup u větších spojů, otvorů a prasklin.
Jakmile bude povrch suchý, je třeba jej osmirkovat smirkovým papírem se zrnem 80-120. Povrch pak
můžete nalakovat některým z laků WOCA podle pokynů k výrobku.

Doba schnutí
Doba schnutí

Před smirkováním: 30 minut při teplotě 20 °C. U větších spojů byste měli před dalším ošetřením
ponechat tmel Master Filler Classic zcela vyschnout.

Poznámka

Optimální šířka spoje je 3-4 mm.
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Technické údaje
Báze

Na bázi rozpouštědla.

Trvanlivost

1 rok.

Teplota nanášení

+10-25°C

Viskozita:

Cca 60 s.

Spotřeba

10-15 m²/L.

Směšovací poměr

Přibližně 20% zbytků z broušení - v závislosti na barvě
dřeva a hloubce/šířce spoje.

Čištění nářadí

Solvent (Ředidlo) WOCA

Skladování

+5-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

Bezpečnostní označení

Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou
lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení vložit k
nasáknutí do vody a skladovat v hermeticky uzavřeny'ch
nádobách, následně likvidovat.

TOL

TOL-Max: 748 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK
(Fáze II,A/e (RNH)): 750 g/l.

Balení

5L

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 9 mm, #88007
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.

