TECHNICKÝ LIST
PUFAS GTV ROLL - KLEBER
Vysoko kvalitný, rýchlo rozpustný tapetársky glej vhodný pre techniku nanášania na steny aj pre klasické tapetovanie.

Oblasť použitia:

Lepidlo je vhodné predovšetkým pre lepenie vliesových tapiet technikou nanášania lepidla priamo na stenu alebo pre tradičné
tapetovanie (nanášanie lepidla na tapetu) a pre lepenie ťažkých materiálov, ako napr. textilné tapety, sklotextilné tkaniny,
razené tapety, vinylové tapety, atď.

Technické údaje:

Surovinová báza:
Sypná hustota:
Hodnota pH:
Spracovateľnosť:
Spotreba:
Miešacie pomery – výdatnosť balenia:
-náter na podklad
-náter na tapety

methylcelulóza, polyvinylacetátový prášok, prísada pre zosilnenie lepiacej sily
cca 0,5 g/cm3
cca 8
po 5 minútach od prípravy roztoku
200 – 300 ml/m2
1:15
3,0 lit.vody/1balenie
1balenie pre cca 20m2
(vliesové tapety, sklotextilné tapety – polykašírovanie)
1:20
4,0 lit.vody/1balenie
1balenie pre 20-25m2
(vinylové tapety, textilné tapety, ťažké tapety)

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, únosný, zbavený nepevných a lúpajúcich sa častí, nečistôt, masnoty, plesní a pod. Staré, zlé držiace
tapety a glejové farby odstrániť prípravkom Pufas č.9. Trhliny, diery a nerovnosti opraviť prípravkom Pufas č.1 alebo č.2.
Kontaminované plochy ošetriť podľa typu kontaminácie prípravkom Pufas č.27, č.28, č.146 alebo č. 142B. Silno savé, piesčité
alebo kriedové podklady ošetriť penetračným náterom Pufas č.141.
Spracovanie:

Glej za stáleho miešania vsypať do odmeraného množstva čistej studenej vody a roztok krátko premiešať. Po cca 5 minútach
ešte raz dobre premiešať, tým je pripravený k použitiu.
Náter na podklad: Pre lepenie stabilných vliesových tapiet a pre množstvo ďalších podobných materiálov odporúčajú výrobcovia
tapiet urobiť náter lepidla na podklad. Pomocou vhodného valčeka naniesť lepidlo v šírke 1 až 2 tapetových roliek priamo na
podklad. Pásy tapiet vložiť do čerstvého lepidla a rovnomerne vtlačiť.
Náter na tapetu: Tapety natrieť rovnomerne lepidlom a preložiť, Po dostatočnej dobe tapety ukladať na stenu a rovnomerne
pritlačiť. Pre zvýšenie lepivosti a pri slabej savosti podkladu sa odporúča pridať 750g (jedno balenie) lepidla Pufas Wandbelags
und Bordürenkleber.
Bezpodmienečne dodržiavať pokyny výrobcov tapiet. Vytečené lepidlo na tapete odstrániť okamžite mokrou handrou.
Nespracovávať pri teplotách pod +5oC.

Bezpečnostné odkazy: Pri vdýchnutí prášku zaistiť postihnutému čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí
očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára.
Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov.
Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo likvidovať ako odpadový papier a lepenku.
Skladovanie:

Obaly skladovať starostlivo uzatvorené. Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať v suchu a chlade, zabrániť vplyvu
vlhkosti!

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Balenie:

200g, 500g

Číslo výrobku:

043

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

