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technologie – inzerce

Novinka v naší nabídce tavný plastický 
tmel KNOTTEC® na dřevo je inovativ-
ní způsob opravy vad masivního dřeva 

a dýhy. Je vhodný pro výplň vypad-
lých suků a smolníků, trhlin a spár ve 
dřevě, vrtaných a frézovaných otvorů. 
Samozřejmě lze také tmelit a modelovat 
chybějící hrany a rohy.
Jedná se o systém dva v jednom. Tmel 
slouží jednak jako výplň poškození 
a zároveň také jako lepidlo na dřevo. 
Charakteristická je tedy dobrá přilna-
vost ke dřevu a roztažnost až 10 %. Díky 

těmto vlastnostem je tmel vhodný i pro 
použití ve venkovním prostředí, odolává 
venkovním nepříznivým klimatickým pod-
mínkám, UV záření a je barevno stálý. 
Lze ho použít pro tmelení dřevěných 
obložení budov, srubů, dřevěných teras 
a konstrukcí. Tmel je také vhodný pro 
opravu dřevěných a překližkových desek 
pláště systémového bednění. 
Jednou z hlavních předností tmelu 
KNOTTEC® je rychlá a snadná aplikace 
tavnou pistolí, krátká doba zchladnutí 
a silná pojivost ke dřevu. Po vyplnění 
poškození lze opravené místo okamžitě 
strojově brousit, hoblovat, řezat, frézo-
vat, vrtat nebo kartáčovat. Následně 
lze již provádět standardní povrchové 
úpravy dřeva jako je moření, lakování 
nebo voskování a olejování. 
Tmel má široké využití v různých odvě-
tvích zpracování dřeva. Je vhodný i pro 
venkovní prostředí. Své uplatnění najde 
tedy při opravách dřevěných prvků sta-
vebních otvorů, jako jsou dveře, zárubně, 
eurookna a špaletová okna. Opravovat 
lze také terasy, pergoly a zahradní ná-
bytek z tvrdých exotických dřevin. Pro 
interiér se hojně využívá pro opravy dubo-
vých dřevěných podlah, parket a nábytku 
z masivního dřeva a dýhy.

Firma CZECH KÖNIG s. r. o. uvádí na trh tavný plastický tmel 
KNOTTEC® na dřevo, který díky své roztažnosti až 10 % pracuje 
se dřevem, nepraská, nepropadá se, neodskakuje a nevypadává 
z místa opravy. 

Opravy vad masivního dřeva 
plastickým tmelem KNOTTEC®

Autor: Michal Illner
CZECH KÖNIG, s. r. o.
Kontakt: illner@czech-konig.com
Foto: archiv CZECH KÖNIG, s. r. o.

CZECH KÖNIG, s. r. o.
Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 728 373 272
e-mail: info@czech-konig.com
www.czech-konig.com
https://www.facebook.com/czechkonig

15 barev tavných tmelů KNOTTEC®

Aplikace tmelu KNOTTEC® tavnou pistolí

Video ukázka opravy suku
https://www.youtube.com/watch?v=rRJKcHyEzMo
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