
Aby se to podařilo!
Rádce CLOU ®

pro opravy a retušování



Máte otázky k 
povrchové úpravě dřeva?

Rádi vám odpovíme 
na telefonním čísle:

377 441 961

Opravy a  
retušování na  

dřevěném povrchu
Dřevěné plochy jsou citlivé  

a často náchylné ke vzniku šrámů  
a skvrn. Rychleji, než si přejeme,  

objeví se prohlubeň v parketách, rýha  
ve schodišťovém stupni nebo  

škrábanec na nábytku.

Tato malá poškození  
můžete jednoduše a rychle opravit,  

aniž by bylo nutné znovu celou plochu  
vyrobit novou.

S našimi vysoce kvalitními  
značkovými výrobky CLOU vám  
nabízíme pro použití při opravách  
povrchu a retušování vždy to pravé  

řešení, které zachová na dlouho vašemu  
dřevu jeho krásu a funkčnost.

Navíc v tomto rádci najdete  
mnohé užitečné tipy a informace o  

zpracování našich výrobků.

 Aby se to zaručeně podařilo!
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Holzpaste 
tmel na dřevo

Oblasti použití: 
• dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
• k vyspravení děr, mezer, šrámů, trhlin, prohlubní,  
  prasklin
• na nábytek, dveře, parkety, podlahová prkna, schody,  
  obložení, trámy, přepažení

Výhody a vlastnosti výrobku:  
• bez zápachu, ředitelný vodou
• pochozí
• rychle a jednoduše zpracovatelný 
• vytvrzený tmel lze brousit, hoblovat, pilovat, řezat i vrtat 
• lze povrchově upravit mořidly CLOU a laky CLOU 
• všechny odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné

Přípravné práce: 
Místa určená k opravování musejí být čistá, suchá,  
zbavená mastnoty, vosku a smoly. Špatně držící nátěry 
úplně odstraňte. Zasmolená místa vyškrábněte a vyčistěte  
(např. ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung V2).
Návod k práci: 
Podklad přebruste papírem zrnitosti 180 - 240, odstraňte 
prach. Opravované místo lehce navlhčete a potom stěrkou 
naneste tmel v odpovídajícím odstínu. Opravené místo 
vyrovnejte navlhčenou stěrkou. Hlubší prohlubně vyspra-
vujte ve více tenkých vrstvách a mezi jednotlivými vrst-
vami nechejte tu předchozí dobře zaschnout. Po vyschnutí 
vyvýšený tmel zabruste jemným papírem do roviny. Při 
opravě už dříve mořených, lazurovaných nebo lakovaných 
ploch všechny okolní stopy po tmelu umyjte vlhkým 
hadříkem tak, aby zůstalo jen vlastní vyplnění opravy.

Další opracování: 
Vytvrzený a zabroušený tmel můžete povrchově upravit 
mořidly a laky CLOU.  
Výsledný odstín vznikne  
až po provedené konečné  
úpravě, proto doporučujeme  
napřed vyzkoušet mimo  
opravovaný objekt, zda  
výsledný odstín bude  
souhlasit s požadovaným.

1 natur

6 modřín

12 mahagon 
tmavý

24 třešeň 
tmavá

2 smrk

8 dub střední

13 ořech tmavý

25 olše

4 buk

10 ořech

16 bílá

3 borovice

9 třešeň

14 dub tmavý

5 dub

11 mahagon

17 černá

Odstíny:

nářadí po použití ihned očistěte vodou

Doba schnutí závisí na tloušťce nanesené vrstvy, 
teplotě a vlhkosti vzduchu.
Doporučujeme nechat tmel vždy dobře vyschnout,  
aby nedošlo ke zbytečným komplikacím.
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Odstíny:

1 dub světlý

8 mahagon 
červený

2 dub střední

16 modřín 17 olše

4 ořech 
střední

13 bílá12 černá

15 buk

7 mahagon 
hnědý

6 ořech 
tmavý

14 třešeň

Retuschierstift
retušovací tužka na dřevo

Oblasti použití: 
• lakované dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
• k transparentnímu retušování malých povrchových  
  poškození např. na nábytku, dveřích, nebo stěnových  
  obkladech
• k opravě jemných škrábanců, šrámů a odřených míst

Výhody a vlastnosti výrobku:  
• odolává dennímu světlu
• velmi dobře přilne
• k použití také na hranách
• rychle zasychá
• odstíny podle skutečného vzhledu dřeva 

Návod k práci: 
Místa určená k opravování musejí být čistá, suchá, zba-
vená mastnoty. Odstín tužky a její snášenlivost s podkla-
dem vyzkoušejte na skrytém místě opravovaného objektu, 
např. na zadní stěně nebo spodní straně. Opravte tužkou 
poškozené místo.  Případná přetažení tužkou odstraníte 
brusnou houbičkou, ale opatrně, nepoškoďte přitom lak. 
Po použití tužku dobře uzavřete se slyšitelným zaklap-
nutím víčka, aby tužka nevysychala.

Wachskitt
vosková tyčinka ke tmelení

Oblasti použití:
• lazurované, mořené, olejované nebo lakované dřevěné  
   plochy i plastové povrchy (lamino) ve vnitřním prostředí
• k vytmelení malých povrchových poškození např.  
  škrábanců, vrypů, prasklin, rýh, dírek po hřebíku
• na nábytku, dveřích, obkladech

Výhody a vlastnosti výrobku:
• odolává dennímu světlu
• rychlé a jednoduché zpracování
• odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné
• odstíny podle vzhledu dřeva
• podmíněná mechanická odolnost, tmel použijte jen na  
  plochách, které nejsou vystavené silnému zatížení

Návod k práci: 
Místa určená k opravování musejí být čistá a suchá. 
Zahřejte voskový tmel v dlani. Pak voskem vyplňte 
opravované místo a pevně vtlačte tmel pomocí stěrky. 
Přebytečný tmel hladce odřízněte  
stěrkou. Plochu přeleštěte hadrem a  
tím také odstraníte zbytky tmelu v  
okolí. Čím tenčí je nanesená vrstva  
tmelu, tím světleji působí  
odstín vosku.

Další opracování:
Voskový tmel můžete  
přelakovat laky CLOU.

1349 třešeň

2207 teak 
světlý

2213  
mahagon

2201 dub 
světlý

2212 ořech 
světlý

1352 olše

2211 dub 
tmavý

1351 modřín

2210 dub 
střední

2219 ořech 
tmavý

1073 bílá1029 jasan

1350 buk

2208 ořech 
střední

2216 teak 
tmavý

585 dub 
rustikální

1016 černá 1024 smrk

Odstíny:
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Oblasti použití:
• k odstranění dřevokazných škůdců, jako je např.  
  tesařík krovový, červotoč proužkovaný, bělokaz
• starožitnosti, nábytek a malé dřevěné předměty ve  
  vnitřním prostředí
• dřevo ve vnějším prostředí napadené červotočem
• není vhodné na dřevo, které má přicházet do styku s  
  potravinami a krmivy

Výhody a vlastnosti výrobku:
• bez zápachu, na vodní bázi    • proniká do hloubky
• bezbarvý                                • vysoce účinný
• obsahuje insekticidy

Přípravné práce:
Podklad musí být čistý. Staré, špatně držící nátěry od-
bruste. Textilie, malované nebo lakované plochy v okolí 
opravovaného místa zakryjte.

Návod k práci:
Sytě naneste štětcem anebo injekční stříkačkou vstříkněte 
do dírek (výletových otvorů) po škůdci. Po zaschnutí přes 
noc proveďte druhý nános.

Bezpečnostní upozornění:
AQUA CLOU Holzwurm-Ex obsahuje biocidní látky 
k ochraně dřeva a smí se použít jen při viditelném na-
padení dřeva škůdcem. S biocidy zacházejte bezpečně. 
Před použitím vždy pečlivě čtěte informace o výrobku 
a bezpečnostní pokyny.

Oblasti použití:
• k hubení červotoče ve dřevě
• dřevo ve vnějším prostředí  
• nábytek a malé dřevěné předměty ve vnitřním prostředí

Výhody a vlastnosti výrobku:
• na bázi organických rozpouštědel
• bezbarvý
• obsahuje insekticidy
• vysoce účinný

Přípravné práce:
Podklad musí být čistý. Staré a špatně držící nátěry od-
bruste. Textilie, malované nebo lakované plochy v okolí 
opravovaného místa zakryjte.

Návod k práci:
Naplňte vstříknutím aplikátorem dírky po červotoči. 
Přebytek utřete hadrem. Z důvodu možného zápachu ne-
chejte ošetřený nábytek venku pod střechou vyvětrat.

Další opracování:
Uzavřete dírky tmelem CLOU Holzpaste nebo CLOU 
Wachskitt, zvýšíte tím hloubkové účinky přípravku uvnitř 
ošetřeného dřeva.

Bezpečnostní upozornění:
CLOU Holzwurm-Ex F obsahuje biocidní látky k ochraně 
dřeva a smí se použít jen při viditelném napadení dřeva 
škůdcem. S biocidy zacházejte bezpečně. Před použitím 
vždy pečlivě čtěte informace o výrobku a bezpečnostní 
pokyny.

1 litr vystačí  
na asi 3–4 m²

nářadí po použití ihned 
očistěte vodou

schnutí přes noc

nanášené množství
asi 300–350 ml/m²

nářadí po použití ihned očistěte
ředidlem CLOU EV-Verdünnung

DIN 68 800, díl 4
(účinky proti napadení 
dřevokazným  
hmyzem)

DIN 68 800, díl 4
(účinky proti napadení 
dřevokazným hmyzem)

AQUA CLOU Holzwurm-Ex
proti dřevokaznému hmyzu

Holzwurm-Ex F
k hubení červotoče

vodou ředitelný
vodou ředitelný
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Oblasti použití:
• dřevěné plochy lakované nitrolakem

Výhody a vlastnosti výrobku:
• odstraňuje šedé skvrny od vody a alkoholu 
• odstraňuje skvrny vzniklé položením horkého předmětu  
  nebo žehlením

Návod k práci:
Odstraňovač šedi nastříkejte rovnoměrně tence krouživým 
pohybem na poškozený lak. Nechejte působit odstraňovač, 
až se plocha zase vyjasní. U těžších případů nastříkejte 
odstraňovač podruhé.
Ošetřené plochy můžete znovu používat nebo dále 
povrchově upravovat až po jejich dokonalém proschnutí.

Další opracování:
Ošetřené plochy přelakujte nitrolakem.

schnutí 2 – 4 hodiny před dalším zatěžováním 
nebo před následující povrchovou úpravou
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Oblasti použití:
• k odstranění starých nátěrů i z hloubky pórů  
  (barvy, laky, lazury)
• k odstranění ze dřeva, dřevěných materiálů, betonu,  
  kamene, omítky, kovu
Výhody a vlastnosti výrobku:
• okamžitě k použití
• vysoce viskózní
• neobsahuje chlórové uhlovodíky
• bez zápachu
• odstraňuje spolehlivě také dvousložkové laky a  
  disperzní nátěry

Návod k práci:
Neředěný odstraňovač nátěrů naneste sytě štětcem. Po 1 až 
2 hodinách špachtlí odstraňte narušené vrstvy. V profilech 
a řezbách použijte měděný nebo bronzový drátěný kartáč. 
Tento krok opakujte, dokud neodstraníte všechny lakové 
vrstvy. Potom plochu pečlivě omyjte vodou a nechejte 
dobře uschnout, než začnete s novou povrchovou úpra-
vou. Při omývání dřeva a dřevěných materiálů z důvodu 
nebezpečí bobtnání použijte místo vody ředidlo CLOU 
Verdünnung V1.

Lack-Abbeizer
odstraňovač starých nátěrů

SPRAYMAT Grauentferner
odstraňovač šedi

ekologický test
výsledek: velmi dobrý



Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Str. 2, 63073 Offenbach/Main 
telefon: 377 441 961,  www.clou.cz, clou@clou.cz


