
TECHNICKÝ LIST

GLUTOLIN TFX RAPID – FIXACE TAPET

Fixace připravená k okamžitému použití, bez obsahu rozpouštědel. Pro vliesové
tapety, digitální tisk, fototapety a jiné vysoce kvalitní a rozměrově stálé
materiály, které nejsou určeny pro přetírání. Pro veškeré tapety (např. textilní),
u kterých je nutné extrémně čisté zpracování bez použití vody.
Ideální pro použití na výstavách a předváděcích akcích. Umožňuje rychlou a snadnou výměnu.

Oblast použití: Glutolin TFX rapid je vhodný pro fixaci veškerých rozměrově stabilních tapet a jiných
stěnových obložení v interiérech, které se nebudou následně přetírat. Fixaci lze
aplikovat na veškerých savých a nesavých podkladech v interiéru. Výrobek je vhodný
i pro předváděcí akce a veletrhy, natřené a lakované povrchy ze dřeva a kovu. Kvalitní
tapety lze vícekrát bezproblémově odstranit a nové opět zafixovat.

Technické údaje: Surovinová báze: umělopryskyřičná disperze
Hustota: cca. 1,0 g/cm3
Hodnota pH: 7 – 8
Spotřeba: 125 – 175 g/m2

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. Trhliny, díry či nerovnosti opravit
přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu
kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité
nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141. V případě průhledných
tapet a různobarevných podkladů doporučujeme nátěr přípravkem Glutogrund
TP.

Zpracování: Glutolin TFX rapid nanést rovnoměrně pomocí válečku s krátkým vlasem na podklad a
nechat plně proschnout až vznikne transparentní film. Doba schnutí je v závislosti na
savosti odkladu, teplotě a vzdušné vlhkosti 6 až 8 hodin. Nanesený film musí být
transparentní, teprve poté lze do něj vkládat lepený materiál. Tapetu stejnoměrně
přitlačit pomocí tapetovacího válečku. Role lepit na spáry vedle sebe. Nezpracovávat při
teplotách pod +10 °C.

Mokré zbytky lepidla odstranit pomocí vody.
Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou.

Odstranění: Začít v rohu tapety, pomalu a stejnoměrně odstranit. Případné zbytky odstranit pomocí
odstraňovače tapet. Na povrch lze následně opět lepit.

Podklad opatřený fixací lze přetřít disperzními barvami nebo přestěrkovat disperzním tmelem.

Skladování: Skladovat v chladu, ne v mrazu! Nádoby udržovat pečlivě uzavřené.

Balení: 750 g, 3 kg, 5 kg

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE811505914

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


