
Pro Filler® (tmel) 
B617 

VLASTNOSTI 

Na báze vody 

  
Rýchle schnutie 

  
Nezanecháva 
žiadne zvyšky 

  
Dá sa vynikajúco 
brúsiť 

  
Nízka spotreba 

  

ÚČEL POUŽITIA A POPIS 
 PRO FILLER® (B617) je spojovací prostriedok na báze vody. 
 PRO FILLER® (B617) je v vhodný pre parkety a korkové podlahy, zvlášť na vytmelenie fúg alebo škár, 
ktoré vznikli pri ukladaní. 
 PRO FILLER® (B617) sa dá spracovať veľmi jednoducho, nezanecháva žiadne zvyšky, dá sa 
vynikajúco obrúsiť, schne veľmi rýchlo. 
 PRO FILLER® (B617) je bezfarebný a neutrálny, čo sa týka zápachu. 
 Vďaka dobrej stabilite kovového kopolyméru nezožltne  a neodlupuje sa. 
 Predajné jednotky: 6 x 1 litrový kanister 

2 x 5 litrový kanister 

PRÍPRAVA PLOCHY A SPRACOVANIE 
 Pred použitím kanistrom dobre zatrepať.(premiešať) 
 Nie je potrebné riedenie. 

Použitie 
 Pri aplikovaní nesmie teplota miestnosti pri  podlahe byť pod 12oC a vlhkosť vzduchu nesmie 
prekročiť 85%. 
 Na novej alebo starej parketovej podlahe sa najprv musí uskutočniť základné brúsenie (zrno 24-36). 
Potom sa urobí ďalšie brúsenie (zrno 50-60). Následne sa parketová podlaha vytmelí prostriedkom 
PRO FILLER®. 
 Podľa toho, akú konzistenciu tmelovacej hmoty chceme, by sa mala brúsna múčka 
z predchádzajúceho brúsenia (zrno 100-120) podľa potreby zmiešať s PRO FILLER® (B617). Tmeliaca 
hmota sa potom nanáša špachtľou, pričom sa majú veľké trhliny tmeliť  dvoma pracovnými postupmi 
čiže 2-krát. 
 Nakoniec sa uskutoční jemné brúsenie (zrno 100-120). 
 DÔLEŽITÉ: Keby sa podlaha mala olejovať, poraďte sa prosím s našim  tecnickým oddelením 
predaja. 

Čistenie pracovného náradia 

Takto chránime životné prostredie: - Po nanášaní treba všetky pracovné nástroje starostlivo 
v nejakej nádobe s trochu vody oplachovať. 

 - Nechajte ich dobre uschnúť. 
 - Vodu nechajte odparovať sa. 
 - Usadený kal odstrániť do smetníka. 
 - Výrobok treba po použití dobre uzavrieť. 
 - Prázdny kanister treba náležite likvidovať. Zbytky výrobkov 

 nevypustiť do odpadovej vody. 

SUŠENIE 
 Sušenie bezprašné: cca. 20 až 30 minút v závislosti od fúg. 
 Ďalšie spracovanie (obrúsenie alebo dodatočná vrstva): po cca. 45 minútach za normálnych 
okolností. 

SPOTREBA 

 V závislosti od fúg, ktoré sa majú zatmeliť a pomeru miešania brúsnej múčky s prostriedkom PRO 
FILLER® (B617). 

TRVANLIVOSŤ A USKLADNENIE 
 Najmenej rok v originálnom balení. 
 Po použití starostlivo zavrieť nádobu. 
 Skladovanie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných miestnosti pri teplote priestoru aspoň 
5oC. 
 PRO FILLER® (B617) je citlivý na mráz. 



Pro Filler® 
  

TECHNICKÉ ÚDAJE
URČENIE ÚČELU Pojivo na tmelenie 
TYP ŽIVICE syntetická 
KLASIFIKOVANIE AFNOR Skupiny 1, trieda 7b2 
HUSTOTA 1,02 (pri 20oC, podľa NFT 30020) 
VISKOZITA 1300 centipoises 

PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE 
Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu 
môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej 
stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi. 

JEDNOZLOŽKOVÝ Zmes s brúsnou múčkou 
TRVANLIVOSŤ ZMESI Len krátkodobá 
ĎALŠIE SPRACOVANIE Po cca. 45 minútach v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu. 

 
Platné od: 19.02.2008 

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba si všímať ako nezáväzné odporúčania. 
Zakladajú sa na našich doterajších skúseností z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa. 

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú 
platnosť všetky predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch. 
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