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TECHNICKÝ LIST 

KEIM LIGNOSIL®-HRP-FLUESSIG 
TMEL NA DREVO 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Lignosil-HRP je dvojzložková pasta na vypĺňanie 
prasklín a hlbších defektov v rozmerovo nestálych a 
obmedzene rozmerovo stálych drevených dieloch 
najmä v exteriéri. KEIM Lignosil-HRP neobsahuje synte-
tické prísady, tvorí ho prášková zložka a kvapalná 
spojivová zložka. 

Prášok KEIM Lignosil-HRP-Pulver: 
minerálne plnidlá, prírodné vlákna 

Kvapalina KEIM Lignosil-HRP-Flüssig: 
špeciálne sikativovaný ľanový olej 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Tmelom KEIM Lignosil-HRP možno zapĺňať praskliny a 
hlbšie defekty v doskách, trámoch a obkladoch, naprí-
klad pri sanácii hrazdených stavieb, a tak ľahko a 
lacno vytvoriť povrch s jednotnou štruktúrou. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 vlastnosti podobné drevu 

 dobrá bočná priľnavosť 

 nivelizujúci 

 rýchlo schnúci 

 difúzne otvorený 

 dlho spracovateľný 

 dvojzložkový 

Charakteristika materiálu 

 špecifická hmotnosť:   cca 1,8 g/cm3 
(zmes pripravená na použitie) 

Odtiene 
hnedý 

 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE  

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, suchý (vlhkosť dreva do 18 %, 
podľa listu BFS č. 18), čistý a zbavený všetkých voľ-

ných častí, prachu, oleja a ostatných látok so separač-
ným účinkom. Poškodené plochy obrúste na zdravé 
drevo. Defektné miesta vrátane bokov prasklín dôklad-
ne mechanicky očistite. Boky prasklín sa musia deň 
pred tmelením penetrovať prípravkom Lignosil-HRP-
flüssig. 

Spracovanie 
Kvapalnú zložku pred použitím pretrepte. Maximálny 
prídavok je 0,85 kg kvapaliny KEIM Lignosil-HRP-
Flüssig ku 4,15 kg prášku KEIM Lignosil-HRP-Pulver. 
Obe zložky premiešajte v nádobe na spracovateľnú 
konzistenciu. 

Rozmiešaný tmel KEIM Lignosil-Holzrisspaste sa podľa 
šírky a hĺbky defektov vtláča do prasklín a defektných 
miest napríklad pomocou špachtle, pokiaľ možno bez 
vytvorenia vzduchových bublín. Vyplňujte presne po 
okraj. Povrch možno štruktúrovať odtlačením vhodného 
nástroja, povrchu dosky alebo štetcom namočeným do 
Lignosil-HRP-flüssig. Do veľmi hlbokých a širokých 
prasklín odporúčame vložiť ako výstuž kus suchého 
dreva rovnakého druhu so zhodným smerom vlákien.  

V uzavretej nádobe zostane namiešaný materiál spra-
covateľný niekoľko dní. 

KEIM Lignosil-HRP natierajte zásadne produktmi zo 
systému KEIM Lignosil podľa pokynov výrobcu  

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a vzduchu nad +8 °C. Spracovávať 
len za suchého počasia. Nespracovávať na silnom 
slnku, slnkom vyhriatych podkladoch alebo pri silnom 
vetre. Plochy po natretí chráňte pred príliš rýchlym 
vysychaním, vetrom, dažďom a silným oslnením.  

Doba schnutia: 
Pri 20  C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu možno 
pretierať asi po týždni. Pri vyššej relatívnej vlhkosti 
vzduchu alebo nižších teplotách sa schnutie primerane 
predĺži. 

Spotreba 
Cca 1,8 kg/dm3. Táto spotreba je orientačná. 



TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL-HRP-FLUESSIG 

 

 

 

0
3

/2
0

2
0
 

Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 

www.keim.com / barvy@keim.cz 

Presná spotreba závisí od vlastností podkladu 
a spôsobu nanášania. Možno ju zistiť len skúšobným 
náterom. 

Čistenie náradia 
Náhradkou terpentínu. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Prášok KEIM Lignosil-HRP-Pulver: 
vedrá po 4,15 kg  

Kvapalina KEIM Lignosil-HRP-Flüssig: 
nádoby po 0,85 kg 

6. SKLADOVANIE 

KEIM Lignosil-HRP-Pulver a Lignosil-HRP-Flüssig možno 
skladovať 12 mesiacov v zatvorených nádobách 
a v chladu, avšak chránené pred mrazom. Chráňte 
pred teplom a priamym slnečným žiarením. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

Upozornenie: 
Drevo ošetrené systémom KEIM Lignosil spadá podľa 
vyhlášky o likvidácii dreva do triedy A II (lepené, po-
vliekané, lakované drevo bez halogen-organických 
zlúčenín v nátere a bez impregnačných prostriedkov). 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú natierať, najmä sklo, 
keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. Ukladajte mimo dosahu detí. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). 
V prípade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave, poškodené je potreb-
né ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a myd-
lom a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný odev a 
pokožku umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 
 pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť 

asi 1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produk-
tu alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania 
strácajú skoršie vydania platnosť. 

 


