
 

TECHNICKÝ LIST  
 
PUFAS EURO 3000 INDIKATOR SPEZIALKLEISTER VINYL 
 
Rychle rozpustný tapetářský klih, zesílený umělou pryskyřicí. 
 
 
Oblast použití: 
Zesílený rychle rozpustný klih INDIKATOR je vhodný k lepení lehkých, normálních i těžkých papírových 

tapet, tapet Rauhfaser a vinylových tapet na veškeré minerální podklady a sádrokarton. 
 
Technické údaje: 
Surovinová báze: škrobový éter, polyvinylacetátový prášek, citrónová vůně, barevný indikátor 
Sypná hustota: 0,30 – 0,40 g/cm³ 
Hodnota pH:  cca 8 – 9 
Zpracovatelnost:  po 5 minutách od připravení roztoku 
Spotřeba:  cca 200 ml/m² 
Mísící poměry – vydatnosti balení: 
• pro přednátěr podkladu 1:50 15 l vody/1balení 1balení pro 100-130m² 
• pro lehké tapety 1:30 9 l vody/1balení 1balení pro 45-55m² 
• pro těžké a vinylové tapety 1:20 6 l vody/1balení 1balení pro 30-40m² 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů 
apod. Staré, špatně držící tapety a klihové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9 (odstraňovač tapet). Trhliny, díry či 
nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 (vnitřní tmel). Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace 
přípravkem Pufas  č.27 (krycí sprej), č.146 (protiplísňová přísada). Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit 
přípravkem Pufas č.141 (penetrační nátěr). 
 
Zpracování: 
Klih za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 5 
minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. Připravený klih má příjemnou 
citrónovou vůni a růžovou barvu. Tapety rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým 
způsobem. Při lepení je tap. klih růžový, po zaschnutí transparentní. Při lepení těžkých tapet, u velmi savých 
podkladů a pro zvýšení přídržnosti při lepení lze přidat 750g Pufas Wandbelags-und Bordürenklaber na jedno 
balení EURO 3000 indikátor. Vždy se řídit eventuelními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky klihu a pracovní 
náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!  
 
Bezpečnostní odkazy: 
Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při 
zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. 
 
Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky. 
 
Skladování: 
Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti! 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Balení: 300 g 
 
Číslo výrobku: 0512 
 
Výrobce: PUFAS  Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914 
 
Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518 


