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Kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel. 
 
Oblast použití:   Lepidlo K 12 je vhodné pro lepení korkových obkladů, polystyrenu na polystyren, koberců, 
                           filcu na savé i nesavé, rovné, ploché podklady jako např. podlahy, dřevo, parkety a laminát, 
                           keramika, linoleum a podobné podklady. 
                           Vhodné pro podlahové vytápění. 
                           PVC-podlahové krytiny nejsou vhodné jako podklad pro lepení.  
 
Technické údaje:   Surovinová báze:            umělá disperze, přírodní pryskyřičná disperze 
                              Hustota:                           cca 1,00 g/ccm 
                              Hodnota pH:                    cca 8 
                              Spotřeba                          cca 250 g/m2 
                               
 
Příprava podkladu:   Podklad musí být únosný, suchý a rovný. Silně savé a písčité podklady napenetrovat 
                                  přípravkem Pufas Tiefengrund LF. Zaprášené podklady očistit a napenetrovat. 
                                  Hrubé a nerovné podlahy vyrovnat nivelační hmotou. Vosky z dřevěných podlah 
                                  a povrchů je nutné před lepením odstranit pomocí vhodného čistícího prostředku.   
 
Zpracování:   Na podklad i lepený materiál rovnoměrně nanést lepidlo K 12 a nechat dostatečně odvětrat. 
                      Pro nanášení lepidla K 12 doporučujeme použít váleček s krátkým vlasem nebo štětec. 
                      Po odvětrání musí být lepené plochy okamžitě spojeny. Lepený díl přiložit přesně na podklad  
                      a silně připevnit. Lepený díl musí být přiložen na podklad absolutně přesně, po kontaktu obou  
                      potřených ploch lepidlem není již možné dodatečně provádět žádné korekce.  
                      Přilepené podlahové krytiny jsou okamžitě po spojení pochůzné. Následující úpravu 
                      povrchu lze provádět nejdříve po 24 hodinách.  
                      Korkové obklady by měly být min. 24 hodin před lepením uskladněny v místnosti určené pro  
                      jejich lepení. 
                      Dodržovat pokyny výrobců lepených materiálů. 
                      Nezpracovávat při teplotách pod +15°C a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu jak 75%. 
                      Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou.  
 
 
Zneškodnění obalů:   Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad. 
 
Skladování:   Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Skladovat v chladu, ne v mrazu.        
                                                        
 
Doba použitelnosti:   min.2 roky od data výroby 
 
Balení:   700g, 2,5kg, 5kg 
 
Číslo výrobku:   342                     1 
 
Výrobce:   PUFAS  Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN,  DE 811505914 
 
Dovozce (distributor):    
 
 


