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Charakterstyka 

 
Gotowa do użycia, łatwa w stosowaniu masa szpachlowa 
do naprawiania wad w drewnie. W razie potrzeby kolory 
można ze sobą mieszać. 

 

Dostepna w następujących kolorach: 

 

1 natura 8 średni dąb 14 ciemny dąb 

2 świerk 9 czereśnia 16 biały 

3 sosna 10 orzech 17 czarny 

4 buk 11 mahoń 24 ciemna czereśnia 

5 dąb 12 ciemny mahoń 25 olcha 

6 morzew 13 ciemny orzech  

 

Zastosowanie 

Do wypełniania otworów, fug, zarysowań, wgnieceń, rys i 
pęknięć w drewnie. Przeznaczona do mebli, drzwi, scho-
dów, parkietów, boazerii, belek, desek itp. 

Miejsca wypełnione pastą do drewna CLOU
® 

Holzpaste 
można szlifować, strugać, piłować, ciąć, wiercić oraz 
bejcować i lakierować. 

 

Dane techniczne 

Lepkość użytkowa: pasta 

Zbyt gęstą szpachlówkę można rozcieńczyć niewielką 
ilością wody, tak aby można ją było ponownie użyć. 
 

Zastosowanie 

Przeznaczona do wszystkich surowych, bejcowanych, 
lazurowanych, lakierowanych oraz odrestaurowywanych 
powierzchni drewna . 

Naprawianie powierzchnie muszą być czyste, suche wol-
ne od tłuszczu, wsoków i zywić. należy oczyścić z pozo-
stałości tłuszczu, wosku, żywicy i osuszyć. Źle przylegają-
ce powłoki dokładnie usunąć. Podłoże lekko przeszlifo-
wać papierem o ziarnistości 180-240. Zagłębienia lekko 
zwilżyć wodą. Następnie wcisnąć mocno pastę CLOU

® 

Holzpaste w uszkodzone miejsce, dobrze przeszpachlo-
wać i wyrównać. Wypełnione miejsce wygładzić zwilżoną 
łopatką malarską. Na drewnie wcześniej bejcowanym, 
lazurowanym lub lakierowanym zetrzeć wilgotną gąbką 
wszystkie pozostałości szpachlowania, aby pozostało 
tylko właściwe „wypełnienie”. 

Uwaga: większe zagłębienia naprawiać kilkoma cienkimi 
warstwami, aby uniknąć pęknięć i ubytków (odrywanie od 
krawędzi).Pozostawić do wyschnięcia pomiędzy nano-
szeniem kolejnych warstw. Dwie cienkie warstwy zacho-
wają się lepiej niż jedna gruba. 

Schnięcie 

Czas schnięcia jest uzależniony od grubości nanoszonych 
warstw. Zaleca się w każdym wypadku dobre przeschnię-
cie, aby uniknąć zapadania. Po przeschnięciu wypukłą 
szpachlówkę zeszlifować. 

 

Dalsza obróbka  

Bejcowanie 

CLOU
®
 Holzpaste można bejcować bejcami CLOU we-

dług porządanego koloru. Przed bejcowaniem należy 
dobrze przeszlifować.  
Uwaga: zachowanie się bejcy na szpachlówce CLOU

®
 

będzie się różnić od otaczającego drewna. Dlatego zaw-
sze należy przeprowadzić próbę, jaki kolor usyskamy po 
nałożeniu, w celu wybrania właściwego koloru szpachlów-
ki.  
Wskazówka: szczególnie polecane do bejcowania szpa-
chlówki są CLOU

®
 UHB Universal-Holzbeize i CLOU

®
 

Colorbeize. Przy zastosowaniu CLOU
®
 kf-Beize i CLOU

®
 

Nadelholzbeize, szpachlówka przyjmuje kolor bejcy i 
wybarwia się inaczej niż surowe drewno, ponieważ te 
bejce nie są zbyt dobrze przyjmowane przez szpachlówkę 
i może dojść do różnic w kolorach.  

Lakierowanie 

 
Ubytki wypełnione szpachlówką, po całkowitym wyschnię-
ciu mogą być szlifowane razem z pozostałymi elementa-
mi, odkurzone i lakierowane. W każdym przypadku prze-
prowadzić wcześniej próbę, w celu sprawdzenia koloru 
jaki uzyskamy po naniesieniu lakieru. 

Czyszczenie 

Narzędzia wyczyścić zaraz po użyciu przy pomocy wody.  

 

Magazynowanie/Utylizacja 

 
Magazynować w dobrze zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach w chłodnych i nie mroźnych pomieszczeniach.  

 
Resztki produktu podlegają urzędowym przepisom o 
specjalnym obchodzeniu się z produktem.Zalecany klucz 
wg. europejskiego katalogu odpadów: 08 01 12 (osta-
teczne zaklasyfikowanie należy uzgodnić z regionalnym 
utylizatorem). Wysuszone resztki szpachlówki można 
utylizować razem z odpadami domowymi. 

Wskazówki dot. zamówień 

Opakowania: 250 g 

Nr artykułu: 00158.(nr koloru)

 

Holzpaste wasserverdünnbar  Instrukcja techniczna 
Szpachlówka do drewna 
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