
TECHNICKÝ LIST  
 
PUFAS  FRISCHE FUGE  (Renovační spárovací hmota) 
 
Kompletní souprava pro obnovující a regenerační nátěry spár obkladů. 
 
Oblast použití: 
Souprava, skládající se ze speciální bílé vodou ředitelné disperzní omyvatelné barvy, štětce a houby, je určena k 
provádění obnovujících a regeneračních nátěrů spár glazovaných obkladů, kachlí, mozaiky a skleněných 
ploch. Není vhodná pro nátěry spár na bázi silikonu nebo těsnících hmot podobné materiálové varianty! 
 
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. prací svépomocí , ne pro plošné využití 
ve smyslu NV č.163/2002 Sb. 
 
Technické údaje: 
Surovinová báze: vinylacetát-ethylen-vinylchloridová disperze, titandioxid, etér celulozy, pomocné  
 přísady, voda 
Hustota: cca 1,6 g/cm³ 
Hodnota pH: 8 – 9 
 
Příprava podkladu: 
Spáry musí být vyschlé, bez nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Obklady 
bez glazury nutno zakrýt! Staré spáry ve vlhkých prostorech (koupelny apod.) jemně přebrousit, opravy spár 
provést přípravkem Pufas č.37, kontaminované spáry ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.7, č.27, 
č.146 nebo č.142 B. Zvětralé nebo silně savé spáry ošetřit přípravkem Pufas č.141. 
 
Zpracování: 
Před použitím náplň silně protřepat! Barvu nanést štětcem v silné vrstvě na spáry, po jejím proschnutí – cca po 60 
minutách – ošetřené spáry navlhčit vodou a přiloženou houbou omýt barvu z glazovaných ploch. Případné zbytky 
barvy odstranit po úplném vyschnutí suchým hadrem. Barvu lze do maximálního objemu 5% tónovat barvami 
Pufas č.12 nebo č.121. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než 
+5°C! 
 
Bezpečnostní odkazy: 
Dodržovat všeobecná ochranná a hygienická opatření. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. 
Podrobné pokyny – bezpečnostní list. 
 
Zneškodnění obalů: 
Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír (obal) nebo plastový odpad (lahvička).  
 
Skladování: 
Skladovat pouze v originálním balení pečlivě uzavřené tak, aby nemohlo dojít k úniku. Neskladovat na volném 
prostranství, zabránit ochlazení pod 0°C! 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Balení: souprava 250 ml 
 
Číslo výrobku: 39 
 
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 


