TECHNICKÝ LIST
PUFAS PUFAMUR AKKORDSPACHTEL AS 5 (Tmel Akkordspachtel)
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Disperzní tmel, prodyšný, připravený k použití, pro celoplošné tmelení stropů a stěn v interiérech.

Oblast použití:
Akkordspachtel AS 5 je vhodný především pro opravy, tmelení a vyrovnávání nerovných a hrubých
podkladů, stejně jako pro bezpečné tmelení betonových stavebních dílců, jemných i strukturálních
omítkových ploch v interiérech. Tmel je použitelný na veškerých minerálních podkladech (omítky, beton, cihly,
atd.), disperzních barvách a sádrokartonech. Není vhodný pro tmelení dřeva, železa, skla a umělých hmot.
Technické údaje:
Surovinová báze:
Hustota:
Hodnota pH:
Spotřeba:
Pevnost v tahu za ohybu:
Doba schnutí:

styrol-akrylátová-disperze, plniva, aditiva
cca 1,7 g/cm³
8-9
cca 1,7 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm
4,23 MPa (ČSN min.3,00 MPa)
4 – 7 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy, nasákavosti podkladu a okolní teplotě

Příprava podkladu:
Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod. Nepevné nátěry, části omítek, staré
tapety odstranit. Silně savé, písčité či křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas č.141. Hlubší díry a
praskliny vyspravit tmelem Füllspachtel Innen.
Zpracování:
Akkordspachtel AS 5 zpracovávat do max. tloušťky vrstvy 5 mm, nerovnosti mohou být za mokra vyhlazeny nebo
rozfilcovány. Následné nátěry nebo lepení provádět až po úplném proschnutí nataženého tmelu. Pro následné
tapetářské nebo malířské práce se již plocha nemusí penetrovat. Při následné aplikaci disperzní omítky se
doporučuje penetrovat přípravkem Pufas Tiefengrund LF.
Možné též strojní zpracování :
tlak:
215 bar
pracovní tlak:
150 – 160 bar
ředění:
max. 5% vody

délka hadice:
tryska:

max. 15 m
035 – 041

Nezpracovávat při teplotách nižších než + 5°C.
Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou.
Bezpečnostní odkazy:
Po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat
lékaře. Po polknutí vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.
Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.
Skladování: Balení udržovat dobře uzavřené. Skladovat v chladu, ne v mrazu.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 8 kg, 15 kg
Číslo výrobku: 30
Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914
Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518

