Stavební opravné tmely
Akrylátový tmel Profi

Štukový tmel Profi

Velmi jemný akrylátový pastovitý tmel
vhodný k použití v interiéru i exteriéru
na zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo,
dřevovláknité a dřevotřískové desky
atd. Opravy v interiéru i exteriéru
od 1 mm do 3 mm. V exteriéru
doporučujeme opatřit nátěrem.
Brousitelný a přetíratelný.

Speciální štukový tmel určený k opravám
strukturálních povrchů stěn a stropů. Tmel je
určen k bodovým i plošným opravám v interiéru
i exteriéru. Aplikujeme od 1 - 4mm. V exteriéru
doporučujeme ihned opatřit nátěrem.
Přetíratelný – nedoporučujeme
brousit, jen dohladit vlhkou
houbou. Broušením se ztrácí
struktura tmelu!

Balení: tuba 300 g, kartuše 500 g,
kelímek 500 g, vanička 2 kg

Balení: tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg

Švédský tmel Profi

Karton tmel Profi

Univerzální krémovitý tmel na bázi akrylátu, vhodný
k použití v interiéru i exteriéru k drobným opravám
sádrokartonu, klasického zdiva, omítek, odpadlých
rohů a také dřeva. Opravy v interiéru i exteriéru
od 1mm do 3mm.
V exteriéru doporučujeme
ihned opatřit nátěrem.
Brousitelný a přetíratelný.

Karton je jednosložkový výplňový brusný tmel vhodný
k vytmelení spár mezi deskami sádrokartonu, k finální úpravě a k
dokonalému vyhlazení přechodů mezi sádrokartonovými deskami.
Tmel je vhodný jen pro vnitřní použití. Velkou výhodou je, že je
možné po zavadnutí povrch vyhladit
vlhkou houbou a tím bezprašně
dokončit vyhlazení spojů a nebo po
vytvrzení (2–6 hod. - dle síly nanesené
vrstvy) lze tmel lehce brousit.

Balení: tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg, 5 kg

Balení: tuba 300 g, kartuše 500 g,
kelímek 500 g, 2 kg, 5 kg

Šlehaný tmel Profi
Speciální superlehký tmel k opravám trhlin, odpadlých rohů
v interiéru i exteriéru. Vhodnými podklady jsou omítky,
sádrokarton, zdivo, dřevo. Je přetíratelný, nestéká, nepraská,
nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný.
Odolává působení vody, mrazu
a má velmi dobrou přilnavost
k podkladu.
Aplikace od 1 mm – 2 cm
v jedné vrstvě.

Balení: kelímek 250 ml, 1 l

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů nebo kontaktujte
naše obchodní zástupce, Obchodní zástupce Čechy: Sabina Drejčková, tel.: 724 322 171, s.radicsova@seznam.cz
Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800, pavel@kittfort.cz

KITTFORT PRAHA s.r.o., Horňátky 1, 277 11 Neratovice

www.kittfort.cz

Stavební opravné tmely
Latexový tmel

Sádrový tmel Profi

Latexový tmel určený k celoplošným opravám
zdiva, dřeva a betonu. Tmel nanášíme na
plochy zbavené všech nečistot, mastnot
a prachu. Opravy v interiéru i exteriéru
od 0,5 mm do 3 mm v jedné vrstvě.
V exteriéru doporučujeme ihned
opatřit nátěrem.
Brousitelný a přetíratelný.

Balení: kelímek 500 g

Speciální sádrový, výplňový a fixační tmel pro vodoinstalační,
elektrikářské, stavební, topenářské a modelářské práce. Snadno
si poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm
v jedné vrstvě. Plně nahradí klasické elektrikářské sádry
a vzhledem k 20 minutové době zpracovatelnosti nabízí dostatek
času na provedení všech oprav.
Balení nabízí ZDARMA špachtli
a nádobu k rozmíchání
a k jednoduché aplikaci tmelu.

Balení: kelímek 300 g + míchátko zdarma, 1 kg

Dřevokitt Profi

Dřevotmel Profi

Vysoce jemný krémovitý tmel k opravám prasklin, kazů,
rýh ve dřevě, dřevotřískách a dřevovláknitých deskách.
Tmel lze použít pro aplikaci v interiéru i exteriéru, a také
k případnému vyspravení zdiva, sádrokartonu, atd.
Aplikace od 0,5 mm – 4 mm.
V exteriéru doporučujeme
ihned ošetřit krycím nátěrem.
Brousitelný a přetíratelný.

Rychleschnoucí práškový nitrotmel na dřevo.
Speciální tmel na přírodní bázi, který vyrovnává
rýhy, kazy, spáry ve dřevě a dřevotřísce, zaplní
i otvor po vypadlém suku.
Opravy v interiéru i exteriéru
1 mm – 5 cm.
Brousitelný a přetíratelný.

Balení: 250 g, 300 g tuba
Odstíny: bílý, smrk, borovice, buk,
dub, třešeň, ořech, jilm, mahagon, teak, palisandr

Balení: 250 g
Odstíny: bílý, smrk, borovice, buk, mahagon

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů nebo kontaktujte
naše obchodní zástupce, Obchodní zástupce Čechy: Sabina Drejčková, tel.: 724 322 171, s.radicsova@seznam.cz
Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800, pavel@kittfort.cz

KITTFORT PRAHA s.r.o., Horňátky 1, 277 11 Neratovice

www.kittfort.cz

