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Pro tyto účely dnes trh nabízí řadu řeše-
ní, která výrazným způsobem zefektivňují 
i ty nejnáročnější opravy dřevěných vý-
robků, a to i v případě poškození velké-
ho rozsahu. Jedná se např. o speciální 
opravné materiály na bázi dvoukompo-
nentních polyuretanových nebo epoxy-
dových tmelů, které dokáží plnohodnot-
ně nahradit poškozené či chybějící dřevo 
včetně destrukcí zasažených konstrukč-
ních spojů. Vytvrdnutá hmota má podob-
né mechanicko-fyzikální vlastnosti jako 
rostlé dřevo a umožňuje tak standardní 
opracování pomocí dřevoobráběcích 
nástrojů včetně broušení, použití vrutů 
pro spojování, použití nátěrových hmot 
na dřevo atd. Kromě toho se vyznačuje 
odolností proti vodě.
Mezi těmito opravnými prostředky si 
v rámci evropského trhu dobrou pozi-
ci drží např. holandský dvousložkový 
systém založený na bázi epoxydových 
pryskyřic, určený zejména pro truhláře 
a restaurátory. Vyznačuje se stabilní 
pastovitou konzistencí, která umožňu-
je aplikaci tmelu v silných vrstvách (až 
5 cm) i na svislé plochy, aniž by dochá-
zelo k jeho stékání, propadům, praskání 
či jiným nežádoucím deformacím. Díky 
výborným modelovacím vlastnostem lze 
tmel hned tvarovat např. do podoby pů-
vodních profilů nebo na opravovaném 
místě přímo vytvářet původní architek-
tonické detaily.
Systém se skládá z dvousložkového zák-
ladního nátěru (primeru) a dvousložkové 
elastické pasty (tmelu). Podle charak-
teru a rozsahu vad a časové náročnosti 

Opravy poškozených dřevěných prvků

Opravy poškozených výrobků ze dřeva nemají truhláři příliš rádi. 
Tyto práce bývají časově poměrně náročné a zákazníkovi se těžko 
zdůvodňuje vysoká cena za zdánlivě „banální“ opravu. Někdy je ale 
i náročná oprava ekonomicky přijatelnějším řešením, než zhotovení 
nového výrobku. Typickým příkladem jsou např. okna nebo dveře 
lokálně poškozené hnilobou či dřevokazným hmyzem – a to zejmé-
na na památkově chráněných objektech – jejichž výměna včetně 
výroby nových identických, by představovala značnou investici 
několikanásobně převyšující náklady na opravu.

Dvoukomponentní epoxydový tmel typ 16

K nanášení tmele se používají stěrky různých velikostí
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opravy je možné zvolit jednu ze tří variant 
podle doby vytvrzení, a to po 1 hodině 
(typ 1), po 4 hodinách (typ 4) nebo po 
16 hodinách (typ 16) při teplotě 20 °C 
a tloušťce vrstvy 1 cm. (Při nižší teplotě 
a tenčí vrstvě tmelu se doba vytvrzení 
zvyšuje.)

Aplikace

Systém se aplikuje ve dvou fázích. Po 
mechanickém odstranění poškozené-
ho dřeva a starých nátěrů až na zdravý 
materiál se povrch dřeva (vlhkost max. 
18 %) ošetří připraveným primerem. 
Tento dvousložkový elastický stabilizá-
tor s nízkou viskozitou funguje jako pe-
netrační základ, který proniká hluboko 
do dřeva, zpevňuje jeho strukturu a zvy-
šuje spojení s tmelem. Minimálně 20 
minut (max. 8 hodin) se nechá působit, 
aby mohl dobře proniknout do dřeva.

Poté se na speciální podložce ze dvou 
komponentů (dávkovaných z kartuše 
v přesném poměru) namíchá elastická 
pasta, kterou se prostor po odstraně-
ném či chybějícím dřevu pomocí stěrky 
vyplní. Jak již bylo uvedeno, pasta má 
výborné modelovací vlastnosti, takže 
lze libovolně tvarovat a svůj tvar drží při 
jakékoliv tloušťce nánosu a v jakékoliv 
poloze. Díky 100% obsahu sušiny ne-
dochází během vytvrzování k propadání 
hmoty. Aplikační doba se pohybuje od 
10 do 15 minut u typu 1, 20–25 minut 
u typu 4 a 1,5–2 hodiny u typu 16. Po 
vytvrdnutí se renovované místo přebrou-
sí a opatří ochranným nátěrem.

Namíchaný tmel můžeme použít i jako 
lepidlo. Při lokálních opravách většího 
rozsahu respektive většího objemu od-
straněného původního materiálu, kde 
by tloušťka vrstvy tmelu překročila maxi-
mální doporučenou hodnotu 5 cm, mů-
žeme velkou část hmoty nahradit vlepe-
ným zdravým dřevem nebo celým novým 
dílcem (vlysem). Nemusíme přitom dbát 
na přesný tvar „styčných“ ploch jako při 
standardním lepení, neboť v tomto pří-
padě nehraje styčná plocha důležitou 
roli. Mezeru mezi původním a novým 
dřevem, která může mít libovolnou 
tloušť ku, vyplní epoxydová pryskyřice, 
a to včetně případných poškozených 
konstrukčních spojů. Vzhledem k rela-
tivně vysoké ceně opravného systému 
může být tento způsob i ekonomičtější, 
než vyplňovat celý prostor samotným 
tmelem.

Kontakt na vyžádání

Pastovitá konzistence umožňuje aplikaci tmele i ve velkých tloušťkách v libovolné 
poloze bez rizika stékání

Díky výborným modelovacím vlastnostem lze tmel při aplikaci ihned tvarovat do 
finální podoby
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kolekce hran perfektně pasuje  
k deskám PFLEIDERER

       
   

Čas na novinky LAIDEKER!    

Nábytkové hrany přesně dle Vašich požadavků

Nábytkové hrany vyrobené           technologií 
- dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 
Kolekce                     – špičkové ABS hrany za skvělé ceny 
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz
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