
Technický list výrobku 

Lepiť 

 
6321 Aqua Tmel na drevo AV 10, 01.02.2018, MZA, str. 1 z 2 

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244   Fax: 02-4927 7220 
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk 

 

Aqua Tmel na drevo 
AV 10 
(Aqua Holzkittlosung AV 10) 
 
 

 rýchlo schnúci  
 pod všetky laky na vodnej báze 
 minimálna spotreba 
 bez zápachu 
 
 

Popis výrobku 
 
Veľmi výdatné, rýchlo schnúce tekuté spojivo na 
prípravu tmelu na drevo, na vodnej báze. Neobsahuje 
rozpúšťadlá, je bez zápachu, dobre brúsiteľné. 
 

Použitie 
 
V interiéri na prípravu tmelu na vyplnenie 
a zastierkovanie trhlín a škár, do šírky 2mm 
v parketách a ostatných drevených podlahových 
krytinách. 
Nevhodné použitie na masívne doskové podlahy 
a drevenú dlažbu. 
  

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
5 l kanister 96 kan / 480 l na palete 
 
 
 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 6 mesiacov pri teplote nad +5°C.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje 
 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 
 
Spotreba:  1 l na cca 20 m2  
Doba schnutia:  cca 30 – 45 min. 
Brúsiteľný po:  cca 30 - 45 min. 
Farba: biela 
Optimálna teplota 
počas spracovania: +15°C až +25°C 
         

 

Skúšané podľa 
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Spracovanie 
 
Odporúčané náradie: 
Nerezová, plochá stierka. Náradie po použití ihneď 
umyte čistou vodou. 
 
Podklad: 
Musí byť čistý, suchý, tvarovo stabilný, zbavený 
zmrazkov, prachu nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, 
všetkých separačných vrstiev. Musí vyhovovať 
platným normám a predpisom. 
Je vhodný na jemne prebrúsené drevené podlahy, 
masívne parkety, hotové parkety. 
Nevhodné použitie na doskové podlahy a drevené 
dlažby. 
 
Príprava podkladu:  
Plocha musí byť pred tmelením prebrúsená 
obvyklými postupmi, pred nanášaním tmelu 
zrnitosťou 80. 
 

Miešanie:  
Pred použitím dobre pretrepte nádobu. Roztok sa 
mieša s čistým, dreveným prachom/pilinami bez 
vosku (v ideálnom prípade: brúsny prach od 
stredného brúsenia dreva zrn.80) až do vytvorenia 
homogénnej ľahko stierkovateľnej hmoty. 
Primiešavaný drevený prach/piliny by mali čo 
najviac zodpovedať druhu tmeleného dreva, aby sa 
dosiahol homogénny farebný vzhľad. Hmota nesmie 
byť príliš suchá, aby sa dali škáry hlboko vyplniť. 
 
Spracovanie: 
Zmiešaný drevený tmel sa nanáša do škár s 
nerezovou špachtľou (z nehrdzavejúcej ocele) na 
prebrúsenú parketovú podlahu (zrn. 80).  
Po dostatočnom vyschnutí tmelu (po cca 30-45 
min..) realizujte jemné brúsenie drevenej podlahy 
(zrn. 100/120). 
Po poslednom brúsení je možné vytmelenú drevenú 
podlahu prepracovať so všetkými Murexin lakmi. 

 

Pre perfektný systém 
 
 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Karta bezpečnostných údajov. 

Dôležité  
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 15°C. Vysoká 
vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný 
materiál.  
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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