TECHNICKÝ LIST
PUFAS WASSER – STOP
Dlouhodob elastická, t snící, vláknem zesílená hmota pro exteriéry.

Obast použití: Pufas Wasser – Stop je tmav šedá pastovitá t snící hmota, ur ená pro rychlé opravy net sností
st ech, teras, zdiva apod. proti zatékání vody. Ut s uje trhliny až do ší ky 10 mm, je p ilnavá
k veškerým b žným materiál m užívaným ve stavebnictví jako bitumen, lepenka, beton, cihly,
kámen, asbestocement, d evo, hliník, m , zinek, obklady, PVC apod. – vhodná není pouze
pro polystyren. Po 24 hodinách je brousitelná a p etíratelná jakýmikoliv akrylátovými
barvami. Použitelná i pro opravy vlhkých podklad , v p ípad nutnosti i za mírného mrazu
do –5 °C.
Ur ení: Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej
v maloobchodní síti. Je ur en výhradn pro provád ní lokálních oprav resp. jiných prací svépomocí,
ne pro plošné využití ve smyslu NV .163/2002 Sb.
Technické údaje: Surovinová báze:
Hustota:
Spot eba:

polyakrylová vlákna, alkydová prysky ice, rozpoušt dla
cca 1,05g/ccm
cca 1,5kg/m

P íprava podkladu: Podklad musí být únosný, zbavený nepevných ástic – ne istoty, nepevné ástice, mechy
apod. je pot eba mechanicky odstranit. Neúnosné podklady jako nap . pís ité drobivé
omítky opravit zpev ujícím hloubkovým penetra ním nát rem Pufas Tiefengrund LF.
Zpracování: Pastovitá hmota je po promíchání p ipravena k použití, nesmí se dále edit. Nanášení je možné
št tcem nebo st rkou, p i oprav je t eba zajistit perfektní p ekrytí poškozené plochy
v minimální tlouš ce nanesené vrstvy 2 mm. V p ípad provád ní oprav na vlhkém podkladu
resp. za špatných pov trnostních podmínek (nízké teploty, déš , sníh apod.) je nutno nejpozd ji
po 1 týdnu nanést druhou obnovující vrstvu. Nezpracovávat p i teplotách nižších než –5 °C
nebo vyšších než +35 °C. Pracovní pom cky o istit po použití p ípravkem Pufas Pinselreiniger
nebo jiným istícím prost edkem, pokud možno nepoužívat rozpoušt dla!
Bezpe nostní odkazy: Ozna ení – bez výstražného symbolu.
Uchovávat mimo dosah d tí. Uchovávat mimo zdroj zapálení – zákaz kou ení.
Zamezit styku s k ží a o ima. Používat pouze v dob e v traných prostorách.
Podrobné pokyny – p íbalový leták
Zneškodn ní obal : Po vy išt ní p edat k recyklaci nebo likvidovat jako kovový odpad.
Skladování: Skladovat pouze v originálním balení, pe liv uzav ené, skladovací teplota v rozmezí 5 až 25 °C.
Zabránit kontaktu s potravinami, krmivy a nápoji, se siln kyselými, alkalickými nebo
oxida ními materiály. Skladovat mimo dosah d tí.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 375g , 750g
íslo výrobku: 281
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, I O: 18969518

