
 

 Strana 1 / 2 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze:  01.02.2015 

 

strato fill 101 
 

1 POPIS PRODUKTU 

 Pojivo pro dřevný tmel na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu pro tmelení spár. Rychlé 
schnutí, dobrá plnící schopnost, žádné tmavé zabarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování. 

 Na bázi vysoce kvalitních akrylátových disperzí. Všeobecně použitelný pod všechny eukula povrchové úpravy. 
Giscode W1, bez rozpouštědel, nízké emise. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Vhodný pro tmelení parket. Příliš široké spáry popřípadě lépe vytěsnit dřevem.  

  

3 POUŽITÍ 

 Dobře protřepat. strato fill 101 smíchat s cca 10-15% (dle hmotnosti) jemného dřevěného prachu bez kovových 
částic z podlahy, která se bude tmelit, a vytvořit špachtlovatelnou kaši. Ocelovou nerezovou špachtlí spáry čistě 
vyplnit. V případě potřeby po krátké době schnutí podlahu ještě jednou přešpachtlovat. Po zaschnutí provést 
jemné přebroušení podlahy tak, aby na povrchu nezůstaly vůbec žádné zbytky tmelu. 

 Upozornění: 

 Odborně vybroušený podklad musí být čistý, suchý, bez olejových nebo  voskových zbytků a bez prachu. 

 Mimořádně vhodný je prach z talířové brusky (jednokotoučový stroj, vícekotoučový stroj, krajová 
bruska), nevhodný je prach z dlouhého brusu pásovou bruskou.  

 Teplota v prostoru, teplota povrchu a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než 
+15°C.  
 

4 SPOTŘEBA 

 cca 50 ml/m² (20 m²/l). Při velkém množství spár a u silně savých dřevin se spotřeba zvýší. 

  

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Po cca 60 minutách (při 23°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu) při běžném množství spár je 
brousitelný a dále zpracovatelný.  Před dalšími pracemi na podlaze musí být tmel dokonale zaschnutý. 

 Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. 
Při tmelení širších spár se doba schnutí prodlužuje.  

 

6 SKLADOVÁNÍ 

 12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. 
Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí. 
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7 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: voda, polyakrylát, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. 
voc (g/l) <1 (ISO11890) / GISCODE: W1. 
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: žádné označení nutné.  
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat 
mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. 

  

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Čištění nářadí vodou. 

 

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  
 
 

 

Dr. Schutz Group® – We care about floors! 

                                                       
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní dovozce pro Českou republiku 
CC-Dr. Schutz GmbH       DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf    Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16      Telefon:   +420 / 515 227 272 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26      Fax:  +420 / 515 260 423 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com     office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi 
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. 
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat  
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není 
možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají 
veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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