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Vysoká počáteční pevnost, vhodné též na problematické nové omítky,
staré omítky a sádrokarton. Extra transparentní.
Oblast použití:
Pro veškeré tapety a stěnová obložení, jako např. rauhfaserové tapety, renovační a armovační vlies, vliesové
tapety, strukturované tapety, vinylové a textilní tapety, stejně jako sklotextilní tkaniny (kašírované a
nekašírované).
Určení:
Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní
síti. Je určen výhradně pro provádění prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.
Technické údaje:
Surovinová báze:
Sypná hustota:
Hodnota pH:
Spotřeba:

methylcelulóza, aditiva, polyvinylacetátový prášek
0,43 g/cm³
cca 8
cca 200 g/m²

Mísící poměry – vydatnosti balení:
 pro přednátěr podkladu
 pro tap.stroje/štětkou
 pro stříkací zař./válečkem
 max. množství pro míchání 800g

1:20
1:15
1:30

16 l vody/800g
12 l vody/800g
10 l vody/800g

1balení pro cca 95m²
1balení pro cca 65m²
1balení pro cca 45m²

Příprava podkladu:
Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod.
Staré, špatně držící tapety a klihové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit
přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28,
č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím
přednátěrem roztoku klihu (1:20).
Zpracování:
Klih za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 2 - 3
minutách opět promíchat. Po 15-ti minutách ještě jednou silně promíchat. Lepidlo nanášet štětkou nebo pomocí
tapetovacího stroje v doporučené tloušťce rovnoměrně na zadní stranu tapety a tapetu podle pokynů výrobce přilepit.
Stabilní stěnová obložení lze lepit nanesením lepidla přímo na stěnu. V tomto případě se lepidlo nanáší nástřikem nebo
speciálním válečkem a to v pruzích odpovídajících lepenému obložení. Tapeta se vloží přímo do čerstvě naneseného
lepidla a přitlačí pomocí speciálního gumového válečku nebo pomocí tapetovacího kartáče. Kašírované materiály musí
být před lepením na rubové straně navlhčeny. Vždy se řídit pokyny výrobců tapet. Zbytky lepidla omýt čistou vodou a
otřít suchým hadrem. Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C.
Bezpečnostní odkazy:
Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při
zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny
– bezpečnostní list.
Zneškodnění obalů:
Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky nebo plastový odpad.
Skladování:
Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu a chladu, zabránit vlivu
vlhkosti!
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 800 g, 5 kg
Číslo výrobku: 0415
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

