
 Technický list BW1520 
 
ECOSTUCCO        
 vodou ředitelný tmel  1510XX, 1510ESP, 1500, 1520, 1550, 1570 
 
Popis Ecostucco je vodou ředitelný tmel složený z prvotřídních surovin.Je zvláště vhodný pro tmelení a vyhlazování povrchu zdí a 

dřeva před aplikací nátěru nebo laku. Výrobek je k okamžitému použití, aplikuje se špachtlí nebo se zředí vodou a následně se 
aplikuje nástřikem nebo štětcem.Jeho základní vlastnosti jsou: dobrá brousitelnost, malé smrštění, dobrá přilnavost k podkladu 
s malou absorpcí. Rychle zasychá a nemění tvar. 

Způsob použití  Naneste přípravek přímo na dřevěný povrch. Nechte zaschnout cca 6-8 hodin. Přebytky jemně přebruste. Po cca 24 hodinách 
(v závislosti na klimatických podmínkách) lze opracovávat jako přírodní dřevo. Všechny technické zářízení (použité nástroje 
apod.) lze snadno čistit horkou vodou. 

 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     pasta 
 -  Barva      pigmentované 
 -  Zápach      bez zápachu 
 -  Ředění      voda 
 -  pH      7,5 
 -  Měrná hmotnost     1,43 kg/l 
 -  Zasychání      6-8 hodin, úplné 24 hodin 
 -  Klasifikace podle 2004/42/CE, hodnota VOC (2010)  0 g/l 

     
Aplikace Špachtle, štětec, nástřik 

Teplota při aplik. +5 °C až + 25 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky tuba 250 g, kbelík 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg    

Barevná škála Jedle, Bílá, Třešeň, Třešeň světlá, Topol, Jasan, Smrk, Borovice, Buk, Modřín, Bor, Mahagon, Teak, Dub, Dub světlý, Dub 
střední, Dub tmavý, Přírodní dřevo, Ořech světlý, Ořech tmavý, Ořech střední, Černá. 

 
Skladování 

 Uchovávat v uzavřených prostorách při okolní teplotě +5 °C až +35 °C. Nádobu skladovat řádně uzavřenou. Zabraňte vyschnutí výrobku. 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Dodržovat  základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv. Během práce nejíst ,nepít a 
nekouřit, , před jídlem a na konci pracovního cyklu si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Klasifikace podle 2004/42/CE, hodnota VOC (2010): 
0g/l. 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. 
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu: 08 01 12, Kód odpadu (obaly): 15 01 02. 
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