
TECHNICKÝ LIST  
 
PUFAS  TAPETENSCHUTZ  (OCHRANA TAPET A NÁTĚRŮ) 
 
Vodou ředitelný, bezbarvý, prodyšný a omyvatelný nátěr pro interiéry. 
 
 
 
 
Oblast použití:  
Pufas Tapetenschutz (Přípravek na ochranu tapet a nátěrů) je disperzní, nežloutnoucí, otěruvzdorný, nečistotám a 
vodě odolný ochranný nátěr vhodný pro úpravu ploch tapet, nátěrů disperzních barev, omítek, režného zdiva, 
přírodního i umělého kamene v interiérech. V neředěném stavu lesklý, stupeň lesku (přechod do matu) lze 
regulovat ředěním vodou až do poměru 1:4 tj. 1 l přípravku ku 4 l vody. Lehce čistitelný. Není vhodný pro kovy a 
umělé hmoty!   
 
Určení: 
Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej 
v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav resp. jiných prací svépomocí , ne pro plošné 
využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb. 
 
Technické údaje:  
Surovinová báze: styrol-akrylátová disperze, pomocné přípravky, voda 
Hustota: 1,00 g/cm³ 
Hodnota pH: 7 – 8 
Spotřeba: 100 – 150 ml neředěné disperze / 1 m² 
 
Příprava podkladu:  
Podklad musí být vyschlý, únosný, bez nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. 
Tapety musí být pevně nalepeny, slepení úplně vyschlé. 
 
Zpracování:  
Disperzi nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Stupeň lesku závisí na struktuře podkladu a poměru ředění, je 
třeba jej ověřit na zkušebním vzorku. Pro dosažení rovnoměrně lesklého podkladu provést v případě hrubých 
podkladů 2 nátěry. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C! 
 
Bezpečnostní odkazy:  
Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt 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:  
Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena možnost 
úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí! 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Balení: 250 ml , 1 l  
 
Číslo výrobku: 13 
 
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 


