
12 Quick FillPP 
SPÁROVACÍ TMEL NA PARKETY A DŘ EVĚ NÉ 
PODLAHY
Základní roztok pro výrobu parketového tmelu obsahující rozpouš tě dlo pro vš echny druhy parketových 
a dř evě ných podlah, základní roztok k př imíchání brusného prachu nebo dř evě né mouč ky.

VLASTNOSTI

Rychleschnoucí
Snadno zpracovatelný
Velmi dobř e brousitelný
Vynikající plnicí schopnost
Jako podklad pro vš echny základní laky, laky 
a oleje Thomsit
Vysoká tvrdost
Pro vš echny druhy dř eva

Thomsit PP 12 Quick Fill je č irý, bezbarvý roztok urč ený k výrobě  
parketového tmelu z brusného prachu nebo dř evě né mouč ky, 
který se použ ívá k tmelení a vyplň ování spár a prasklin v rů zných 
druzích dř eva, bambusu a korku v interiéru. Dř evě ná mouč ka 
ani brusný prach nesmí obsahovat zbytky laku nebo vosku. 
Dodateč né zataž ení tmelu do spáry je př i schnutí minimální, 
tmel je stabilní a nepropadá se.
Tmel PP 12 Quick Fill je rychleschnoucí, dobř e brousitelný a 
snadno se nanáš í. Lze jej použ ít v kombinaci s jakýmkoli 
druhem Thomsit základních laků , tmelů , olejů  a vosků .
U dř evě ných podlah s rizikem boč ního slepení hran jednotlivých 
prvků  (např . dř evě ná dlaž ba RE, prkenné podlahy a palubky z 
mě kkých dř ev, vysokohranné lamelové parkety a parkety na 
podlahovém vytápě ní) doporuč ujeme nanést po zatmelení a 
př ebrouš ení základní lak Thomsit PP 20.

OBLASTI POUŽITÍ

PRÍPRAVA PODKLADU

Po dokonalém vytvrzení lepidel je mož né př istoupit k dalš ímu 
opracování povrchu. Plochu je nutné př edem př ebrousit 
válcovou bruskou s brusným papírem o zrnitosti 36 – 60.

ZPRACOVÁNÍ

Př ed zpracováním nechte základní roztok pro výrobu 
parketového tmelu Thomsit PP 12 dů kladně  aklimatizovat na 
teplotu v místnosti. Minimální doporuč ená teplota podkladu 
pro aplikaci a schnutí nesmí klesnout pod +15 °C, doporuč ená 
teplota vzduchu pod +18 °C. Př ed použ itím dobř e protř epejte. 
Roztok Thomsit PP 12 smíchejte s dř evě nou mouč kou nebo 
brusným prachem odpovídající tmelenému dř evu (ideální je 
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NEPREHLÉDNETE

Nízké teploty a vysoká relativní vlhkost vzduchu prodluž ují dobu 
schnutí, vysoké teploty a nízká relativní vlhkost vzduchu dobu 
schnutí výrazně  zkracují. Je-li namíchaný tmel př íliš  hustý, zř eï te 
jej základním roztokem Thomsit PP 12. Zajistě te dobré vě trání v 
místnosti, resp. cirkulaci vzduchu (avš ak zamezte prů vanu). 
Otevř ené nádoby dobř e uzavř ete a brzy spotř ebujte. Pracovní 
nář adí oč istě te ihned po použ ití č istým hadrem (savým papírem) 
a následně  omyjte č istou vodou. 
Likvidace odpadu: Produkt se nesmí dostat do vodních toků , 
odpadních vod nebo do pů dy. Balení př edejte k recyklaci jen 
beze zbytku vyprázdně né. Zbytky výrobku je tř eba př edat do 

zrnitost 100 -120) do homogenní kaš e vhodné na tmelení a 
poté naneste pomocí nerezové stě rky Thomsit na podklad a do 
spáry. Nános stě rkou proveïte tak, aby byly spáry zcela 
vyplně ny. Pokud je to mož né, vyplň ujte pouze spáry. V př ípadě  
hlubokých, velkých spár nebo samovolného propadnutí do 
spáry bě hem schnutí proces nanáš ení zopakujte. Po době  
schnutí cca 10 -15 min. vytmelenou plochu dále jemně  
př ebruste. Nanáš ejte co nejméně ! Celková spotř eba je cca 40 – 
100 g/m  v závislosti na velikosti spár.2



Do 12 mě síců  od data výroby, př i skladování na paletách, v su-
chém prostř edí, v originálních a nepoš kozených obalech.

SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Na�e doporuèení:

Ve�keré údaje vycházejí z na�ich dlouholetých znalostí a zku�eností. Vzhledem k rozdílným podmínkám pøi realizacích a k mno�ství pou�ívaných materiálù slou�í na�e 

písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporuèení. V pøípadì pochybností a nepøíznivých podmínek doporuèujeme provést vlastní zkou�ky, popøípadì si vy�ádat 

odbornou technickou konzultaci. Uveøejnìním tìchto informací o výrobku pozbývají v�echny døíve uveøejnìné informace svoji platnost.

Henkel ÈR, spol. s r.o. 

U Prùhonu 10, 170 04 Praha 7 

tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407 

www.thomsit.cz 

e-mail: info@thomsit.cz 

5 l a 10 l  plechová nádoba

BALENÍ
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sbě rného místa nebezpeč ného odpadu. Kódové č íslo odpadu 
podle evropského katalogu odpadu si lze vyž ádat u výrobce. 
První pomoc: Př i kontaktu s pokož kou omyjte vodou a mýdlem, 
oš etř ete vhodným regenerač ním krémem. Př i vniknutí do oč í 
vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékař e. 
Př i pož ití vypláchně te ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a 
vyhledejte lékař e. 
Bliž š í informace o produktu naleznete v jeho bezpeč nostním 
listu.

Báze:                       roztok nitrocelulózy v rozpouš tě dle
Barva:                      transparentní
Hustota:                   0,848 g/m
Spotř eba:                 40 – 100 g/m , dle velikosti spáry, 
                               12 – 25 m /l
Teplota podkladu 
př i zpracování:         min. 15°C
Doba schnutí:           cca 10 min.
Brouš ení:                 po cca 10 – 15 min.
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