TECHNICKÝ LIST
PUFAS ROLL - KLEBER FÜR VLIESTAPETEN
(Vále kové lepidlo na vlies - tekuté )
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Vysoce kvalitní, k použití již p ipravené tapetá ské lepidlo ur ené pro lepení stabilních st nových obložení
technikou nanášení lepidla na st ny.
Oblast použití:

Lepidlo je vhodné p edevším pro lepení vliesových tapet a ostatních stabilních st nových
obložení. P i tomto zp sobu lepení se nanáší lepidlo pomocí speciálního vále ku na podklad
a do n j se tapeta následn vkládá. Tímto zp sobem lze lepit jednoduše a ist vliesové tapety
a jiná stabilní st nová obložení.

Technické údaje: Surovinová báze:
Hustota:
Hodnota pH:
Spot eba:

methylceluloza, um loprysky i ná disperze, aditiva
cca 0,94 g/ccm
8-9
200 – 250 ml/qm

P íprava podkladu: Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných i loupajících se ástí, ne istot,
mastnoty, plísní, výkv t apod. Staré, špatn držící tapety a klihové barvy odstranit
p ípravkem Pufas odstra ova tapet. Trhliny, díry i nerovnosti opravit tmelem pro výpln
Pufas.
Siln savé, pís ité nebo k ídové podklady ošet it hloubkovým penetra ním nát rem Pufas
Tiefengrund LF.
P i lepení pr hledných vliesových tapet doporu ujeme sjednotit barevnost podkladu
p ípravkem Pufas Tapetengrund weiss (Penetrace bílá 3v1 na vlies).
Zpracování : Lepidlo je již p ipraveno k použití a lze ho nanášet p ímo z kbelíku pomocí speciálního vále ku
s krátkým vlasem p ímo na podklad. Lepidlo je pot eba nanést pouze na takovou plochu, kterou
jsme schopni v následujících 10 - 15 minutách nalepit.
P i samotném lepení i následném schnutí tapet musí být dodrženy tyto podmínky: teplota v
místnosti cca 20 °C, mírn savý podklad, relativní vzdušná vlhkost 50 – 70 %.
Tapetu vložte do lepidla a pomocí tapetovacího kartá e i vále ku tapetu ke st n p itla te. Další
pás nalepte stejným zp sobem na spáru. Lepidlo vyteklé ve spárách okamžit ot ete istým
vlhkým had íkem.
P etíratelné tapety a obložení mohou být p et eny až po úplném proschnutí lepidla.
Kvalitní vliesové tapety lze p i následné renovaci bezproblémov za sucha odstranit.
Bezpodmíne n dodržovat pokyny výrobc tapet.
Nezpracovávat p i teplotách pod +5 °C.
Pracovní pom cky omýt po použití vodou.
Zneškodn ní obal : Po vy išt ní p edat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.
Skladování: Obaly skladovat pe liv uzav ené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v chladu,
ne v mrazu!
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 5 l, 10 l
íslo výrobku:

044

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

