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K okamžitému použití připravené, bílé bezrozpouštědlové disperzní lepidlo 
k lepení stěnových obložení, textilních tapet a bordur. 
 
 
Oblast použití:  
Výrobek je určen k lepení textilních obložení stěn, tkaninových tapet, bordur, sklotextilních tapet, PVC folií 
s tkaninovým rubem, nebo také jako přísada ke speciálním nebo textil-vinylovým tapetářským klihům, 
zajišťující zvýšení jejich lepící síly a zlepšení jejich odolnosti proti působení vlhkosti. 
 
Určení: 
Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej 
v maloobchodní síti. Není určen k zajišťování jakéhokoliv spolupůsobení konstrukcí ve smyslu NV č. 163/2002 Sb. 
 
Technické údaje:  
Surovinová báze: vynilacetát-ethylenová disperze, voda, konzervační přísady a aditiva  
Hustota: cca 1,02 g/cm³ 
Hodnota pH: cca 9,5-10,5 
Spotřeba: 200-300 g/m² 

 
Příprava podkladu:  
Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných částí, prachu, mechů, mastnoty, plísní apod. Staré, špatně 
držící tapety a klihové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 
nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.146 nebo č.142 B. Silně 
savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141  
 
Zpracování:  
1.pro lepení stěnových tapet a obložení: 
Lepidlo nanést válečkem, štětcem, kartáčem nebo zubovou špachtlí na podklad nebo dle návodu výrobce na lepený 
materiál – v těchto případech vždy dodržet předepsanou dobu odležení a změknutí lepeného materiálu. Tapety 
resp.obložení silně vtlačit do podkladu. Spotřeba: dle typu podkladu 200-500g/m² 
2.pro lepení bordur: 
Bordury navlhčit vodou a lepidlo na ně nanést rovnoměrně v tenké vrstvě. Bordury stočit, uložit vedle sebe a nechat 
změknout. Vždy dodržet pokyny výrobce. Spotřeba: balení 750g pro cca 20m bordury šířky 20cm  
3.jako přísada ke zvýšení lepící síly tapetářských klihů: 
Balení 750g lepidla vmíchat do roztoku tapetářského klihu balení 200g. Zbytky lepidla a pracovní náčiní omýt ihned 
vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C! 
 
Bezpečnostní odkazy:  
Po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody. Po požití 
vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list. 
 
Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad. 
 
Skladování:  
Balení udržovat dobře uzavřená, neskladovat na volném prostranství. Skladovat při teplotách vyšších než 0°C, 
zabránit zmrznutí! 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Balení: 750 g 
 
Číslo výrobku: 07 
 
Výrobce: PUFAS  Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914 
 
Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČO: 18969518 


