
TECHNICKÝ LIST 
 
König AQUA Füll-Spachtel  – Tmel na vodní bázi 
 
Oblast použití 
- používá se k výplni jemných prasklin a otevřených pórů od 1 do 3 mm hloubky 
- vhodný pro surové nebo základně opracované masivní dřevo, dýhu, respektive laminat, 
MDF desky, kov 
- vhodný pro vnitřní prostředí - interiéry 
- ve venkovním prostřední je nutné tmel přelakovat 
 
Vlastnosti výrobku 
- barevný, krémový jednosložkový tmel 
- jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat 
- doba schnutí: cca. 30 - 60 Minut 
- tepelná odolnost do 100 ºC 
 
Způsob použití  
Pokud se barevně nehodí žádny z 10 základních barevných odstínů tmelů, lze si namíchat na 
paletě přesný odstín tmelu z více základních barev. Poškození vytmelte tmelem za pomocí 
špachtle (vhodný pro hloubku prasklin 1-3 mm).  
Pozor: Pracujte ve dvou etapách. 
1. pracovní krok: Tmel silně vtlačte do místa poškození 
2. pracovní krok: Tmel naneste do místa poškození ještě jednou ve větším množstvím než je 
třeba 
Po zaschnutí (doba zaschnutí je 30 - 60 minut) zarovnejte přebytečný tmel do roviny 
hoblíkem na laky nebo brusným papírem (na sucho, zrnitost 180 - 240). U povrchů náročných 
na opravu (uzavřené póry) použijte velmi jemné brusné papíry o zrnitosti 1800 až 12000. 
Opravu lze zafixovat a ochránit před prachem a nečistotami přestříkáním opravným lakem 
Anstzlos PLUS (ze vzdálenosti cca. 30 - 40 cm). Tmel lze přestříkat všemi laky König. 
Poznámka: Při dostatečné vrstvě opravného laku Klarlack PLUS je oprava odolná vůči 
venkovnímu prostředí.  
 
Technické údaje 
Tepelná odolnost: do 100 ºC  
Mechanická odolnost: dobrá 
Doba vytvrdnutí: Při vrstvě 1 - 3 mm cca. 30 - 60 min. (při „fénování“ cca. 5 - 10 Min.) 
Možnost přelakování: lze použít všechny laky König 
Přilnavost: dobrá až velmi dobrá přilnavost k různým povrchům, surové/opracované dřevo, 
dýha, laminát, MDF desky, kov 
Skladování/Doba použití: minimálně 1 rok (v originálním obalu při pokojové teplotě) 
 
Bezpečnostní pokyny  
- uchovávejte mimo dosah dětí 
 
Zpracování odpadu 
- vyschlý obal nebo jeho části lze likvidovat v rámci směsného komunálního odpadu, jinak 
obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu 
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku  
 



Formy dodání 
Plastová tuba 150g - 10 barevných odstínů 
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