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Polyesterový tmel 
Profesionál

Balení: 180 g, 500 g
Odstín: bílý
Čas na zpracování:  6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnití: 20 min.
Záruční doba: 18 měsíců

jemný dokončovací polyesterový 
tmel k tmelení menších 
nerovností, rýh a pórů
 vysoká přilnavost k podkladu
 lehce brousitelný
 bez propadu
 pro interiér i exteriér

Polyesterový tmel 
Standard

Balení: 180 g, 500 g
Odstín: béžový
Čas na zpracování:  6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnití: 20 min.
Záruční doba: 18 měsíců

výplňový polyesterový tmel 
k tmelení středních a větších 
nerovností
 snadná aplikace bez pórů
 lehce brousitelný
 bez propadu 
 pro interiér i exteriér

Polyesterový tmel 
Dřevo

Balení: 180 g, 500 g
Odstín: přírodní dřevo
Čas na zpracování:  6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnití: 20 min.
Záruční doba: 18 měsíců

speciální výplňový polyesterový 
tmel k tmelení  děr, rýh 
a pórů ve dřevě
 vysoce naplněný dřevní moučkou
 lehce přetíratelný a tónovatelný
 objemově stálý a pružný
 pro interiér i exteriér

Polyesterový tmel 
Hliník

Balení: 180 g, 500 g
Odstín: šedo-stříbrný
Čas na zpracování:  6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnití: 20 min.
Záruční doba: 18 měsíců

speciální polyesterový tmel 
k plošnému tmelení karosérií 
a lehkých kovů
 vysoká přilnavost k podkladu
 k aplikaci ve velkých plochách
 lehce brousitelný 
 pro interiér i exteriér

Polyesterový tmel 
Vlákno

Balení: 180 g, 500 g
Odstín: zelený
Čas na zpracování:  6 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnití: 20 min.
Záruční doba: 18 měsíců

speciální výplňový polyesterový
tmel s obsahem skelných 
vláken
 vysoká výplňová schopnost
 k zacelení velkých děr
 snadná aplikace 
 pro interiér i exteriér

Ucelená řada polyesterových tmelů firmy Kittfort se 
používá pro tmelení malých a středních nerovností 
automobilových karoserií, dále v průmyslu k opravám 
částí strojů a zařízení, ale také k opravám předmětů 
z litiny, hliníku, zinku, betonu a sklolaminátu. 
Profesionál a Standard - vhodné podklady: 
pozinkovaný plech, železo, hliník, dřevo, beton, 
sklolaminát, přírodní kámen a velká část umělých 
hmot.
Tmel Dřevo - vhodné podklady: dřevo, dřevotříska, 
laťovka, výrobky ze dřeva.
Tmel Hliník - vhodné podklady: hliník, ocel, 
pozinkovaný plech, železo, mosaz, zinek, sklolaminát.
Tmel Vlákno - vhodné podklady: ocel, železo, 
sklolaminát, litina, zinek, mosaz.


