TECHNICKÝ LIST
PUFAS TAPETENGRUND WEISS
Speciální vodou ředitelný penetrační nátěr, bíle pigmentovaný, pro sjednocení
barevnosti podkladu a redukci nasákavosti.

Oblast použití:
Bílý penetrační nátěr je vhodný především pro sjednocení i vysoce barevně odlišných podkladů. Je vhodný
pro veškeré minerální podklady stejně jako pro sádrokartonové desky, tapety a disperzní nátěry. Především
je vhodný při následném tapetování průhlednějšími nebo přetíratelnými tapetami, stejně jako pro opravy a
renovace, při kterých je doporučeno vycházet z bílého podkladu. Bílý penetrační nátěr reguluje nasákavost
podkladu a zajišťuje jeho nosnost. Nátěr není vhodný jako podklad pod následné sádrové nebo cementové omítky.
Technické údaje:
Surovinová báze:
Hustota:
Hodnota pH:
Spotřeba:

umělopryskyřičná disperze, titandioxyd, aditiva
cca 1,5 g/cm³
8-9
100 – 200 ml/m² – 10 l pro cca 80 m²

Příprava podkladu:
Podklad zbavit nepevných částic.Velmi savé, písčité a křídové podklady opatřit penetračním nátěrem Pufas
Tiefengrund LF. Staré tapety a klihové barvy odstranit pomocí přípravku Pufas Tapetenablöser. Díry a praskliny
vyspravit tmelem Pufas Füllspachtel innen.
Zpracování:
Bílý penetrační nátěr je připraven k použití a lze jej nanášet štětcem, štětkou, válečkem nebo pomocí vhodného
stříkacího zařízení (max. velikost zrna 0,2 mm). Další následné práce na podkladech ošetřených bílým penetračním
nátěrem mohou probíhat pouze po jeho úplném proschnutí. Doba schnutí se pohybuje v závislosti na nasákavosti
podkladu a klimatických podmínkách cca mezi 6 – 8 hodinami.
Nezpracovávat při teplotách pod + 5°C.
Nářadí po použití omýt vodou.
Bezpečnostní odkazy:
Dodržovat všeobecná ochranná a hygienická opatření. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Při styku
s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře.
Nosit uzavřený pracovní oděv. Doporučeny gumové nebo PVC ochranné rukavice. Podrobné pokyny –
bezpečnostní list.
Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.
Skladování:
Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena možnost
úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v chladu, ne v mrazu.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 2,5 l , 5 l , 10 l
Číslo výrobku: 137
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

