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Disperzní lepidlo na polystyren - pro interiéry.

Oblast použití: Instantní čistě bílé lepidlo k lepení dekoračních obkladů a lišt v interiérech.
Vhodné pro veškeré savé podklady, v případě málo savých podkladů
provést přilnavý propojovací nátěr.
Určení: Výrobek není určen pro zajišťování jakéhokoliv statického spolupůsobení konstrukcí
ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.
Technické údaje: Surovinová báze:

Hustota:
Hodnota pH:
Spotřeba:

balení 400 g……………vinylacetát-ethylen-vinylchloridová disperze,
etér celulozy, pomocné přísady, voda
balení 1 kg až 14 kg…...styrol-akrylátová disperze, etér celulozy,
pomocné přísady, voda
cca 1,70 g/ccm
cca 8 – 10
cca 500 g/qm pro celoplošné lepení

Příprava podkladu: Podklad musí být vyschlý, savý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot,
mastnoty, plísní, výkvětů a pod. Staré tapety a malby odstranit! Trhliny, díry či větší nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.146 nebo č.142 B, silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141.
Zpracování: Lepidlo nanést zubovou špachtlí rovnoměrně na podklad a desky lepit průběžně bez časových
prodlev. V případě stropů se doporučuje lepidlo nanést i na desky. Pokud mají být obkladové desky
následně tapetovány, nutno je opatřit přilnavým propojovacím nátěrem lepidlem, zředěným přidáním 20% vody – tapety lepit až po jeho úplném proschnutí. Přilnavý propojovací nátěr provést
i v případě jiných málo savých podkladů! Pro vlastní lepení lepidlo nikdy neředit! Zbytky lepidla
a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!
Bezpečnostní odkazy: Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým
množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce
omýt ruce.
Podrobné pokyny - bezpečnostní list.
Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.
Skladování: Obaly skladovat pečlivě uzavřené tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném
prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí!
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Balení: 400 g (tuba), 1 kg , 4 kg , 8 kg , 14 kg
Číslo výrobku:

065

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

