
 

TECHNICKÝ LIST 

PUFAS STYROPORKLEBER, STYROPORKLEBER TUBE 

Disperzné lepidlo na polystyrén – pre interiér. 

 

 

Oblasť použitia:  Instantné čisto biele lepidlo na lepenie dekoračných obkladov a líšt v interiéri. Vhodné pre všetky savé podklady, v prípade málo 

savých podkladov previesť priľnavý prepojovací náter. 

 

Určenie: Výrobok nie je určený pre zaisťovanie akéhokoľvek statického spolupôsobenia konštrukcií v zmysle NV č. 163/2002 Sb. 

 

Technické údaje:  Surovinová báza:  balenie 400g  vinylacetát-ethylen-vinylchloridová disperzia, éter celulózy, 

       pomocné prísady, voda 

    balenie 1kg až 14kg styrol-akrylátová disperzia, éter celulózy, pomocné prísady, voda 

 Hustota:   cca 1,70 g/cm
3 
 

 Hodnota pH:  cca 8-10 

 Spotreba:   cca 500 g/m
2 
pre celoplošné lepenie 

 

Príprava podkladu:  Podklad musí byť suchý, savý, únosný, zbavený nepevných a lúpajúcich sa častí, nečistôt, mastnoty, plesní a pod. Staré tapety 

a maľby odstrániť! Trhliny, diery a väčšie nerovnosti opraviť prípravkom Pufas č.1 alebo č.2. Kontaminované plochy ošetriť 

podľa typu kontaminácie prípravkom Pufas č.27, č.146 alebo č.142B, silno savé, piesčité alebo kriedové podklady ošetriť 

prípravkom Pufas č.141. 

 

Spracovanie: Lepidlo naniesť zubovou stierkou rovnomerne na podklad a dosky lepiť priebežne bez časových prieťahov. V prípade stropov 

sa odporúča lepidlo naniesť aj na dosky. Pokiaľ majú byť obkladové dosky následne tapetované, treba ich natrieť priľnavým 

prepojovacím náterom lepidla, zriedeným pridaním 20% vody – tapety lepiť až po jeho úplnom zaschnutí. Priľnavý prepojovací 

náter previesť aj v prípade iných málo savých podkladov! Pre vlastné lepenie lepidlo nikdy neriediť! Zbytky lepidla a pracovné 

náradie umyť ihneď vodou, nespracovávať pri teplotách nižších ako +5
o
C! 

 

Bezpečnostné odkazy: Pri styku s pokožkou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody. Po požití vyhľadať 

lekára. Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. 

 Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov. 

 

Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo likvidovať ako plastový odpad. 

 

Skladovanie: Obaly skladovať starostlivo uzavreté tak, aby bola vylúčená možnosť úniku. Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať pri 

teplotách vyšších ako 0
o
C, zabrániť zmrznutiu! 

 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby 

 

Balenie: 400g (tuba), 1kg, 4kg, 8kg, 14kg 

 

Číslo výrobku: 065 

 

Výrobca: PUFAS Werk KG, 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 

 


