TECHNICKÝ LIST
PUFAMUR FUGEN UND FLÄCHEN LEICHTFÜLLER L10
Bílý tmel pro vyplňování spár a trhlin v interiérech, velmi lehký, připravený k použití. Elastický a brousitelný.

Oblast použití: Pufamur Fugen und Leichtfüller L10 je vhodný především pro vyplňování otvorů a spár
na veškerých minerálních a lakovaných podkladech, tapetách, stěnových obloženích,
nátěrech disperzními barvami, dřevě, stejně jako pro opravy a přetmelování ozdobných
profilů. Tmel zůstává po proschnutí lehce elastický a je snadno brousitelný.
Tmel není vhodný pro dilatační spáry, pro použití v exteriérech a do míst
s dlouhodobým působením vody.
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 lokálních oprav resp. jiných prací
svépomocí , ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.
Technické údaje: Surovinová báze:
Hustota:
Hodnota pH:

styrol-akrylátová disperze, plnící látky a aditiva
cca 0,52 g/ccm
cca 8

Příprava podkladu: Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty, mechů, plísní,
výkvětů a pod. Staré tapety a loupající se staré nátěry odstranit.
Silně savé, písčité, křídové a zvětralé nebo nestejnoměrně savé podklady ošetřit přípravkem
Pufas Tiefengrund LF.
Zpracování: Tmel nanášet do max.tloušťky vrstvy 15 mm a uhladit. Po úplném proschnutí je brousitelný.
Před následným nátěrem není nutná penetrace, musí být ale odstraněny zbytky po broušení.
Tmel lze přetírat akrylovými, alkydovými a disperzními barvami.
Pracovní pomůcky omýt po použití vodou.
Nezpracovávat při teplotách pod +5°C.
Bezpečnostní odkazy: Po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým
množstvím vody a vyhledat lékaře. Po požití vyhledat lékaře.
Podrobné pokyny – bezpečnostní list.
Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.
Skladování: Balení udržovat dobře uzavřené, neskladovat na volném prostranství. Skladovat v chladu,
do max.-15°C.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 310 ml - kartuše
Číslo výrobku:

340

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914
Dovozce (distributor):

