TECHNICKÝ LIST
PUFAS PUFAMUR SUPER - HAFTSPACHTEL (HS 45)

Strana 1/1

Um lou prysky icí zesílený sádro-celulózový tmel pro interiéry. ist bílý, velmi vysoká p ídržnost
i k podklad m problémové kvality.
Oblast použití: Pufas pufamur Super - Haftspachtel je ur en p edevším k vypl ování spár a trhlin, k celoplošné
nivelaci ploch, k lepení a spárování sádrokartonu – jednou pracovní operací v celé tlouš ce
bez nutnosti bandáže! Je vhodný pro veškeré minerální podklady – omítky, betony, kámen,
pórobeton, zdivo apod. Vykazuje výborné technické parametry, vzhledem k rovnom rnosti
prosychání jej lze nanášet od nulové do libovolné pot ebné tlouš ky bez rizika jeho trhání
i propadání vlivem sesychání a vytvá et tak optimální podklady pro následné malí ské
i tapetá ské práce. Je brousitelný, následn p etíratelný prodyšnými nát ry jakékoliv mteriálové
báze. Není vhodný k použití na d evo, sklo, kovy nebo um lé hmoty!
Technické údaje: Surovinová báze:
Sypná hustota:
Hodnota pH:
Mísící pom r:

um lá prysky ice, p írodní sádra, methylcelulóza
cca 0,83 g/ccm
7–8
1,8 až 2,2 váhového dílu prášku ku 1 objemovému dílu vody
(nap . 1 kg tmelu ku 600 ml vody)
Doba zpracovatelnosti: cca 45 minut p i teplot +20 °C
Spot eba:
1 kg prášku pro 1 qm p i tlouš ce vrstvy 1 mm
Pevnost v tahu za ohybu: 4,23 MPa ( SN……..min.3,00 MPa)
Pevnost v tlaku:
9,51 MPa ( SN……..min.8,00 MPa)
P ídržnost k beton. podkladu: 1,91 MPa ( SN……..min.0,20 MPa)
Objemová stálost:
0,15 mm/m ( SN……..max.0,20 mm/m)
Prodyšnost rd:
0,12 m ( SN……..max.1,50 m)

P íprava podkladu: Podklad musí být únosný, zbavený nepevných ástic, prachu, mastnoty apod. Nepevné
nát ry, ásti omítek, staré tapety odstra te. Siln savé, pís ité i k ídové podklady opat ete
hloubkovým penetra ním nát rem Pufas.
Zpracování: Do isté nádoby nalít pot ebné množství isté studené vody a do ní vsypat odm ené množství
tmelu. Siln promíchat, aby vznikla bezhrudkovitá hmota. K vypl ování rýh a trhlin použít
pevn jší konzistenci. Po 2 až 3 minutách zrání je tmelící hmota zpracovatelná – nanáší se
nerezovým hladítkem nebo špachtlí. Malé nerovnosti lze p ed úplným zatvrdnutím vyrovnat
vlhkým d ev ným hladítkem, po vytvrdnutí lze p ípadn plochy novou st rkou zcela vyhladit nebo
vybrousit. Aby se po provedených opravách podkladu zajistila stejnom rnost schnutí následných
nát r , doporu uje se opravená místa resp. celé plochy nejprve p et ít hloubkovou penetrací Pufas.
Bezpe nostní odkazy: Po nadýchání práškové hmoty zajistit erstvý vzduch, po styku s pokožkou omýt vodou
a mýdlem. Po zasažení o í vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat léka e. Po
polknutí vypít velké množství vody a vyhledat léka e.
Podrobné pokyny – bezpe nostní list.
Zneškodn ní obal : Po vy išt ní p edat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.
Skladování: Balení udržovat dob e uzav ené. Skladovat v suchu, ne na volném prostranství. Chránit p ed
vlhkem!
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 5 kg, 25 kg
íslo výrobku:

2

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, I O DE 811505914
Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, I : 18969518

