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ECOFILL TECH  

Jednozložkový, akrylový tmel na vodnej báze, bez obsahu rozpúšťadiel, na drevené 
podlahy  
       
Popis 
CHIMIVER Ecofill Tech je jednozložkový akrylový tmel na vodnej báze bez obsahu 
rozpúšťadiel, ktorý sa v zmesi s drevným prachom, ktorý vzniká pri brúsení, používa na 
vyhladenie drevenej podlahy.  Vďaka svojej viskozite má vynikajúcu plniacu silu, ktorá 
umožňuje rýchle brúsenie podlahy bez nerovnosti a netesností. CERTIFIKÁTY: EC1 PLUS. 
ECOFILL TECH Môže prispieť k dosiahnutiu QI CREDIT 4.1 podľa parametrov GEV zo dňa 3. 
marca 2009, pretože spĺňa certifikačný protokol LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). 

 
Charakteristické vlastnosti 

Zmiešavací pomer 15 – 20 % prach a 85 – 80 % tmel 
Teplota pri aplikácii +10 °C ÷ +25 °C 
Skupenstvo hustá kvapalina 
Aplikácia plastová alebo nerezová hladká stierka 
Výdatnosť 20 – 25 m2/l  
Obrúsenie 1 hod. (1) 
Skladovanie  12 mesiacov (2) 
Balenie 5  L  
Čistenie nástrojov DILUENTE DNH 40 (ihneď po použití) 

 
 (1).... pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu 
(2).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10  °C až 25 °C 
 
Použitie 
Pred použitím dobre pretrepte.  
Po prebrúsení drevenej podlahy brúsnym papierom so zrnitosťou 24 alebo 36 a zrnitosťou 80 
a po dôkladnom vysatí naneste hladkou stierkou ECOFILL TECH zmiešaný s dreveným 
prachom získaným brúsením toho istého dreva. Použite brúsny papier so zrnitosťou  80 – 100 
(pomer miešania upravte podľa veľkosti trhlín s ohľadom na percentá uvedené vyššie). Po 
dokončení vyhladzovania, ak sú niektoré trhliny stále otvorené, aplikáciu zopakujte, vždy 
zmiešajte ECOFILL TECH s rovnakým dreveným prachom. Po dokončení tmelenia, obrúste 
brúsnym papierom so zrnitosťou 100 a pokračujte ďalšími krokmi brúsenia drevenej podlahy. 
Dajte pozor na prebytky produktu, ktoré by predlžovali dobu schnutia.  
V prípade tmelenia tmavých drevín je vhodné vykonať predbežné skúšky, aby sa 
skontrolovala kompatibilita konečnej farby. Drevené podlahy vytmelené ECOFILL TECH, 
môžu byť po uschnutí ošetrené náterom na báze vody aj rozpúšťadiel.  
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Poznámka: Nanášajte ECOFILL TECH nerezovou alebo plastovou stierkou. Železné stierky 
neodporúčame, pretože by mohli pri kontakte s tmelom vytvárať hrdzu, ktorá by spôsobila 
stmavnutie škár. V prípade drevín s vysokým obsahom trieslovín je vhodné vykonať 
predbežné skúšky. 

Bezpečnostné upozornenia 
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.  
Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej národnej/regionálnej legislatívy.
 
Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácii od výrobcu. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú 
mimo zodpovednosť distribútora. 
 


