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Specielní sklotextilní vlies pro sanaci podkladu.

Oblast použití:
Vhodné pro stěny a stropy s vlasovými trhlinami, stejně jako pro strukturované podklady jako např.
škrábané omítky, hrubé omítky, sklotextilní tkaniny atd. Ošetřené plochy jsou hladké a vhodné pro
veškeré následné malířské práce jako natírání, tmelení, tapetování, stěrkování a lepení.

Technické údaje: Surovinová báze: skelná vlákna, pojivo
Hmotnost: cca 45g/m2

Tloušťka: cca 0,35 mm

Příprava podkladu:
Podklady musí odpovídat požadavkům následně používaných materiálů. Zpravidla musí být podklady vždy suché
a únosné. Silně savé, písčité a křídové podklady opatřit hloubkový m penetračním nátěrem Pufas Tiefengrund LF.
Vždy se řídit pokyny výrobců používaných materiálů.

Zpracování:
Pro lepení speciální sklotextilní tkaniny vlies doporučujeme následující lepidla:

 disperzní lepidlo na bordury Pufas (Wandbelagskleber)
 lepidlo na sklovláknité tapety Pufas (Glasgewebekleber)
 nebo lepidlo na polystyren Pufas (Styroporkleber)
 stejně jako disperzní tmel Pufas (Akkordspachtel AS5)

Z těchto materiálů volíme v závislosti na stavu podkladu a druhu následné práce. Pro opravy vlasových trhlin na
hladkých podkladech je doporučeno použít lepidlo na bordury Pufas (Wandbelagskleber) nebo lepidlo na
sklovláknité tapety Pufas (Glasgewebekleber). Pro hrubé, strukturované podklady doporučujeme lepidlo na
polystyren Pufas (Styroporkleber) nebo disperzní tmel Pufas (Akkordspachtel AS5).
Lepidlo nanášejte na stěnu pomocí válečku, tmel zubovou stěrkou. Rouno vložte do čerstvého lepidla nebo tmelu
a pomocí hladítka nebo tapetovací špachtle rovnoměrně přitlačte. Rouno může být lepeno na spáry nebo přes sebe
s následným dvojitým ořezem. Následné práce na ošetřeném podkladu jsou možné po úplném proschnutí.

ZPŮSOB APLIKACE - shrnutí:
1) s pomocí LEPIDLA (lepidlo GK10 event. lepidlo na polystyren)… je potřeba použít silné disperzní lepidlo

Aplikace rouna pomocí lepidla se používá v případě:
 hladkých stěn
 popraskaných stěn
 vlasových trhlin

2) s pomocí TMELU (Akkordspachtel – pokud je stěna natřena disperzní barvou, vnitřní tmel fill&finish – pokud je
stěna natřena nedisperzní barvou tzn. akrylátovou, vápennou, vinylovou apod.)

Aplikace rouna pomocí tmelu se používá v případě:
 hrubých podkladů
 nerovných podkladů
 strukturovaných podkladů

Balení: role 10 m x 10 cm, 25 m x 1 m

Číslo výrobku: 960

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

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, ICO: 18969518


