
CZ TECHNICKÝ LIST  
 
KÖNIG Füllstoff-Hobel 161149  – Špachtle s plastovým hoblíkem 
 

 
 
Plastová špachtle s hoblíkem se skládá z:  
A) Korpus s hoblovacími drážkami pro zarovnání tvrdých, měkkých a keramických tmelů 
Kerami-Fill®  
B) Vložka s čistícím hřebenem pro čištění hoblovacích drážek  
C) Leštící a matovací mikrotkanina  
D) Brusná tkanina hrubá 
 
1) Práce s přední hranou: 
Naberte špičkou hrany měkký voskový tmel a vtlačte do poškození. 
 
2), 3) Práce s hoblovacími drážkami: 
Pro zahoblování a zarovnání tvrdých tavných tmelů a tavných keramických tmelů Kerami-
Fill® v ploše (obrázek č. 2) slouží ostré drážky (ʌʌʌ). Na hranách se používají oblé drážky 
(ᴖᴖᴖ). Pro zarovnání pravoúhlých vnitřních hran použijte drážky na boku špachtle.  
 
4) Leštící a matovací mikrotkanina: 
Provedenou opravu lze zmatovat bílou stranou mikrotkaniny a zelenou stranou vyleštit. 
 
5) Brusná šedivá tkanina: 
Šedá brusná hrubá tkanina slouží pro broušení, odmaštění opravy a odstranění zbytků 
voskových tmelů. Upozornění: Netlačte příliš silně na tkaninu, aby nedošlo k poškrábání 
povrchu.       
 
6) Čištění hoblovacích drážek: 
Vyčistěte hoblovací drážky špachtle hřebenem na červené vložce (případně teplou vodou). 

 

 
 

 



SK TECHNICKÝ LIST  
 
KÖNIG Füllstoff-Hobel 161149 - Špachtľa s plastovým hoblíkom 
 

 
 
Plastová špachtľa s hoblíkom sa skladá z: 
A) Korpus s hobľovacími drážkami pre zarovnanie tvrdých, mäkkých a keramických tmelov 
Kerami-Fill®  
B) Vložka s čistiacim hrebeňom pre čistenie hobľovacích drážok  
C) Leštiaca a matovacia mikrotkanina  
D) Brúsna tkanina hrubá 
 
1) Práca s prednou hranou: 
Naberte špičkou hrany mäkký voskový tmel a vtlačte do poškodenia. 
 
2), 3) Práca s hobľovacími drážkami: 
Pre hobľovanie a zarovnanie tvrdých tavných tmelov a tavných keramických tmelov Kera-
Fill® v ploche (obrázok č. 2) slúži ostré drážky (ʌʌʌ). Na hranách sa používajú oblé drážky 
(ᴖᴖᴖ). Pre zarovnanie pravouhlých vnútorných hrán použite drážky na boku špachtle. 
 
4) Leštiaca a matovacia mikrotkanina: 
Vykonanú opravu možno zelenou stranou vyleštiť a bielou stranou mikrotkaniny zmatnieť .   
 
5) Brúsna sivá tkanina: 
Siva brúsna hrubá tkanina slúži pre brúsenie, odmastenie opravy a odstránenie zvyškov 
voskových tmelov. Upozornenie: Netlačte príliš silno na tkaninu, aby nedošlo k poškriabaniu 
povrchu. 
 
6) Čistenie hobľovacích drážok: 
Vyčistite hobľovacie drážky špachtle hrebeňom na červenej vložke (prípadne teplou vodou). 
 
 
 
 

 
 


