
Vlastnosti:
Ecoline Crack Filler je nově vyvinutý spárovací tmel na vodní 
bázi, který je vytvořen smícháním roztoku s brusným prachem. 
Ecoline Crack Filler se vyznačuje rychlým schnutím a velmi dob-
rou brousitelností.

Označení produktu:
0970 002Eco

Použití:
Je vhodný pod všechny SAICOS základní i konečné nátěry na 
podlahu. Použitelný pro všechny běžné druhy dřevin které jsou 
suché a bez nátěru.
 
Use Ecoline Crack Filler after semi-finish grinding (grain 60-80). 
Shake well before usage!

Zpracování:
Ecoline Crack Filler smícháme s brusným prachem (zrnitost 100-
120) a vytvoříme hmotu pro stěrkování. Poměr je asi 20 % brus-
ného prachu a 80 % Ecoline Crack Filler.
U větších prasklin a poškození provedeme tmelení předem a 
necháme zaschnout. Následně tmel naneseme na celou plochu 
pomocí SAICOS špachtle. Podlaha musí být čistá a suchá (max. vlh-
kost dřeva 12 %). 
Doporučené normy: DIN 18356, DIN 18367 Parketářské práce a 
práce s dřevěnou dlažbou.
Nepoužívat na korek.

Nejlepší teplota pro zpracování: 
mezi  8° C a 35° C

Vydatnost z litru na hladkém dřevu: 
cca. 80 - 100 g/m2

Doba schnutí:  
cca. 30 min (dle velikosti poškozených míst, teploty a vlhkosti 
vzduchu). Po zaschnutí celé plochy následuje další broušení až 
do konečného vybroušení povrchu (zrnitost 120 – 150)

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách min. 1rok. 
Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v 
teplotách nad 5 °C. 

Čistění pracovního nářadí:
Ihned po použití vodou.

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.98 - 1.02 g/cm3

Viskozita: 75 - 85 sec., 6 mm nádoba, DIN 53211.
Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle použí-
vaných pro potraviny a nápoje. 

Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání.

GISCODE: W1+
GGVSEB  / ADR-/-
Označení WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě 
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez 
záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní 
zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro 
zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kon-
trolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním no-
vého technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.cz

» pro jednoduchou výrobu spárovacího tmelu 
z brusného prachu

» rychlé schnutí
» velmi dobrá brousitelnost
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