
 

 

  Prosím obráťte 

 

12-09 ( nahrádza 03-09)  Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 
 

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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Grilith Holzkitt                                                   50970 ff 

     

      

 

Popis 

 

Tmel na drevo Grilith Holzkitt 50970 ff je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových 

živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel. 

 

Oblasť použitia 

 

Na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva. 

 

Spracovanie 

 

Viskozita pri dodávke Pastovitý tmel na drevo 

Príliš tuhý tmel sa  dá urobiť opäť spracovateľným 

prídavkom  malého množstva Grilith-riedidla 

Príprava podkladu Opravované plochy musia byť čisté, suché, zbavené 

mastnoty., vosku a živice. 

Grilith – Holzkitt 50970 ff by mal byť použitý úsporne, 

podľa možnosti pred prvým brúsením dreva a len na malé 

poškodenia. Tmelené miesto nemá byť väčšie než miesto 

poškodenia. 

Výber farebného odtieňa Farebný odtieň tmeleného miesta  má zodpovedať 

výslednému odtieňu povrchovej úpravy. 

Ak sa predpokladá použitie moridla, mal by farebný 

odtieň tmelu zodpovedať  jeho farebnému odtieňu. 

Spôsob aplikácie Grilith – Holzkitt 50970 ff zatlačiť do chybného miesta 

 dlátom alebo úzkou špachtľou, ak je to nutné aj 

viacnásobne. Pri viacnásobnom nánose dbať na to, aby už 

nanesená vrstva tmelu bola dobre zaschnutá. Nakoniec 

opravované miesto vyhladiť navlhčenou špachtľou. 

Dve tenké vrstvy tmelu vytvoria lepší výsledok ako jedna 

hrubá. 

Čas schnutia cca 2-4 hodiny pri izbovej teplote, v závislosti od hrúbky 

vrstvy 

Glilith-Holzkitt 50970 ff musí byť dobre preschutý. Pred 

ďalším spracovaním(brúsenie, morenie, lakovanie,.) 

odporúčame nechať tmel schnúť cez noc, aby sa 

zabránilo jeho prepadnutiu. 

 

Ďalšie spracovanie Vyschnutý tmel je  moriteľný a prelakovateľný 

vodouriediteľnými, ako aj rozpúšťadlovými lakmi. 
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Pokračovanie  
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Zvláštne pokyny Pred  začatím  prác urobiť jednu vzorku pre kontrolu 

farebného odtieňa  

 

 

Farebné odtiene 

 

javor Ahorn 50970 

smrek, breza, jaseň Fichte,Birke,Esche 50971 

prírodný natur 50972 

borovica Kiefer 50973 

dub Eiche 50974 

buk, smrekovec Buche/lärche 50975 

orech Nussbaum 50976 

jelša Erle 50977 

orech tmavý Nussbaum dunkel 50978 

čerešňa Kirchbaum 50979 

mahagón Mahagoni 50980 

biely Weiß 50981 

čierny Schwarz 50982 

 

Charakteristika 

 

riedenie riedidlo Grilith – Verdünnung 80047 

Skladovanie 
(pri izbovej teplote 20C) 

2 roky v originálne uzavretých obaloch. 

Obaly chrániť pred slnečným žiarením, neskladovať pri 

teplote nad +30C.  

Balenie 

 

100 ml, 200 ml, 1 liter 


