TECHNICKÝ LIST
PUFAS TIEFENGRUND LF
Špeciálny vodou riediteľný akrylátový penetračný náter s extrémnym hĺbkovým účinkom pre interiér a exteriér.

Oblasť použitia:

Pufas Tiefengrund LF je jemná, priedušná, po zaschnutí transparentná disperzia s 12%-ným objemom umeloživicových vlákien
maximálnej veľkosti do 0,04m, určená k ošetreniu minerálnych podkladov – cementových, vápennocementových, vápenných aj
sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, betónu, režného muriva, pieskovca, starých priedušných náterov akejkoľvek
materiálovej bázy a pod. – pred prevedením následných opráv podkladov, konečných náterov alebo tapetárskych prác. Je
určená predovšetkým k spevneniu podkladov, zlepeniu jemných prachových častíc a nečistôt, znížení a zaistení rovnomernej
nasiakavosti zvetraných, savých a poréznych plôch. Zaisťuje podstatné zvýšenie prídržnosti konečnej povrchovej úpravy ku
podkladu, zlepšenie roztierateľnosti a tým výrazné zníženie následnej spotreby farieb. Pred prevádzaním renovačných náterov
je použitie penetrácie nutné! Použitie penetračného náteru plne nahradzuje technológiu ošetrenia podkladu tlakovým vzduchom
či vodou.

Technické údaje:

Surovinová báza:
Hustota:
Hodnota pH:
Spotreba:

jemná styrol-akrylátová vodná disperzia
cca 1,00 g/cm3
7-8
od cca 50ml/m2 pre 1 náter (podľa typu podkladu a stupňa riedenia)
Pre sadrokartón............50-100 ml/m2
Pre omietky.................100-150 ml/m2
Pre pórobetón.............150-250 ml/m2

Príprava podkladu: Podklad musí byť savý, únosný bez nepevných častíc a nečistôt, plesní, machu a pod. Nepevné či odlúpajúce sa časti je
potrebné celkom odstrániť, čerstvé chemicky nevyzreté podklady ošetriť prípravkom Pufas č.8, kontaminované podklady podľa
typu kontaminácie ošetriť prípravkami Pufas č.27 alebo č.142 B. Plochy neurčené pre náter penetráciou, najmä sklo, hliník,
PVC a pod., riadne zakryť!
Spracovanie:

Penetračný náter nanášať štetcom alebo valčekom. Silno zvetrané a silno savé porézne podklady ošetriť dvojnásobným
náterom systémom „mokrý do mokrého“. Pre pevné podklady, u ktorých je potrebné iba znížiť nasiakavosť alebo zlepiť jemné
prachové častice a nečistoty, treba prípravok riediť vodou až do pomeru 1:3. Pracovné náradie umyť ihneď po použití vodou!
Nespracovávať pri teplotách nižších ako +5oC alebo za priameho dažďa.

Bezpečnostné odkazy: Dodržiavať všeobecné ochranné a hygienické opatrenia. Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. Pri styku
s kožou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody. Pri požití vyhľadať lekára. Nosiť
uzavretý pracovný odev. Doporučené gumené alebo PVC ochranné rukavice.
Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov.
Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo zlikvidovať ako plastový odpad.
Skladovanie:

Prípravok skladovať iba v originálnom balení, starostlivo uzatvorený a uložený tak, aby bola vylúčená možnosť úniku.
Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať pri teplotách vyšších ako 0oC, zabrániť zmrznutiu!

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Balenie:

1 lit., 2,5 lit., 5 lit., 10 lit.

Číslo výrobku:

141

Výrobca:

PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozca:

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, rebiop@rebiop.sk

