
 
 

TECHNICKÝ LIST  
 

MULTI PURPOSE WOOD FILLER      
jednosložkový tmel pro drobné opravy dřeva – interiér, exteriér 

 
 
 
 
 
VLASTNOSTI 
PŘIPRAVENÝ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ. RYCHLE 
VYSYCHÁ, SNADNO SE BROUSÍ A TÉMĚŘ 
NEZAPÁCHÁ.  
LZE JEJ MOŘIT, BARVIT I LAKOVAT. NESMRŠŤUJE SE 
A NEPRASKÁ PŘI VYTVRZOVÁNÍ. LZE DO NĚJ 
ZATLOUKAT HŘEBÍKY, ŠROUBOVAT VRUTY, DÁ SE 
HOBLOVAT. DOSTUPNÝ V PŘÍRODNÍ, BÍLÉ I 
PROBARVENÝCH VARIANTÁCH. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POUŽITÍ  
Lze použít na jakékoliv drobné opravy dřeva 
v interiéru i exteriéru. 
Je vhodný na opravy dveří, okenních rámů, 
dřevěných podlah, otvorů po hřebících či vrutech, 
prasklin a jiných dřevěných povrchů. Není vhodný 
na vyplňování spár mezi podlahovými vlisy.  
 
PŘÍPRAVA  
Opravovaný povrch musí být obroušený ve směru 
let, čistý a suchý.  
 
NANÁŠENÍ 
Opravované místo pečlivě vyplňte tmelem 
s přídavkem na zabroušení. Hluboké díry 
vyplňujte postupně po 5 mm vrstvách. Každou 
vrstvu nechte 2 hodiny zaschnout a nakonec 
přebruste.  
Povrchovou úpravu dokončete mořidlem, barvou 
či lakem.  
 
ČIŠTĚNÍ POMŮCEK 
Nářadí umyjte v teplé mýdlové vodě.  
 
ODSTÍNY: 
Natural    Medium 
Light    Dark 
White 
 
BALENÍ 
kelímek 250 g a 465 g 
 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ  
Tmel může absorbovat lazury nebo laky jinak než 
dřevo, proto vždy vyzkoušejte vhodnost odstínu 
na malém nenápadném kousku.  
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte při teplotách nad 5°C na suchém, dobře 
větratelném místě, daleko od zdrojů tepla a 
vznícení. 
 
LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném 
místními komunálními předpisy pro sběr a 
likvidaci nebezpečných odpadů. 
 
PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou 
vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou 
a mýdlem, případně ošetřit regeneračním 
krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa 
vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený 
sám, zajistit průchodnost dýchacích cest. 
V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení 
očí, požití většího množství přípravku)  vyhledat 
lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také 
možno konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem v Praze – tel.: 224 919 293. 
 
 
 
 
 
 



POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
 
Obsah těkavých organických látek (VOC): 0 až 
2,9 g/ kg produktu 
(produkt není vybraným výrobkem ve smyslu 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. v platném 
znění) 
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY  
36 měsíců od data uvedeného na obalu.  
 
DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.  
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz. www.detecha.cz  
 
VÝROBCE 
Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapeltown,  
Sheffield, England. S35 2YP.  
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629  
enquiry@ronseal.co.uk www.ronseal.co.uk  
 
„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says 
on the Tin“ jsou registrované ochranné známky 
společnosti Sherwin Williams Company. © 
Ronseal 2009.  
Vyrobeno ve Velké Británii. 
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