
 

TECHNICKÝ LIST 

PUFAMUR FUGEN UND FLACHEN LEICHTFÜLLER L10 

Biely tmel pre vyplňovanie špár a trhlín v interiéri, veľmi ľahký, pripravený k použitiu. Elastický a brúsiteľný.   

 

 

Oblasť použitia:  Pufamur Fugen und Leichtfüller L10 je vhodný predovšetkým pre vyplňovanie otvorov a špár na všetkých minerálnych 

a lakovaných podkladoch, tapetách, obloženiach stien, náteroch disperznými farbami, dreve, rovnako ako pre opravy 

a pretmelovanie ozdobných profilov. Tmel ostáva po preschnutí ľahko elastický a je ľahko brúsiteľný. Tmel nie je vhodný pre 

dilatačné špáry, pre použitie v exteriéri a do miest s dlhodobým pôsobením vody. 

 

Určenie: Výrobok je dovážaný a distribuovaný v obmedzenom množstve a to iba v HOBBY BALENÍ pre predaj v maloobchodnej sieti. Je 

určený výhradne pre uskutočnenie lokálnych opráv, resp. iných prác svojpomocne, nie pre plošné využitie v zmysle NV 

č.163/2002 Sb. 

 

Technické údaje: Surovinová báza:   styrol-akrylátová disperzia, plniace látky a aditíva 

 Hustota:    cca 0,52 g/cm
3
 

 Hodnota pH:   cca 8 

 

Príprava podkladu: Podklad musí byť únosný, zbavený nepevných častíc, prachu, mastnoty, machov, plesní a pod. Staré tapety a lúpajúce sa staré 

nátery odstrániť.  

 Silno savé, piesčité, kriedové a zvetrané alebo nerovnomerne savé podklady ošetriť prípravkom Pufas Tiefengrund LF. 

 

Spracovanie: Tmel nanášať do max. hrúbky vrstvy 15mm a urovnať. Po úplnom preschnutí je brúsiteľný. Pred následným náterom nie je 

nutná penetrácia, musia byť ale odstránené zbytky po brúsení. Tmel možno pretierať akrylovými, alkydovými a disperznými 

farbami. 

 Pracovné pomôcky umyť po použití vodou. 

 Nespracovávať pri teplotách pod +5
o
C. 

 

Bezpečnostné odkazy: Po styku s pokožkou umyť vodou a mydlom. Po zasiahnutí očí vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára.  

 Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov. 

 

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

 

Skladovanie: Balenie udržiavať dobre uzatvorené, neskladovať na voľnom priestranstve. Skladovať v chlade, do max. -15
o
C. 

 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby 

 

Balenie: 310 ml – kartuša 

 

Číslo výrobku: 340 

 

Výrobca: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Mündem, SRN, IČO DE 811505914 

 

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

 

 

 


