
 

TECHNICKÝ LIST  

 

PUFAS  INSTANT – SPACHTEL                                                                                                   Strana 1/1 

 

Umělopryskyřičný instantní  tmel pro interiéry a exteriéry – čistě bílý. 

 

 

 

Oblast použití:   Jemný, prodyšný, dobře brousitelný tmel je vhodný k lokálnímu vyhlazování a opravám nerov- , 

                           ných resp. hrubých částí stropů, stěn či fasád. Specielně vhodný pro tmelení  

                           vlasových trhlin! Použitelný na veškeré minerální podklady – betony, pórobetony, režné zdivo, ě 

                           omítky a pod.-stejně jako na disperzní nátěry jakékoliv materiálové báze a na sádrokartony. Není  

                           vhodný k použití na dřevo, sklo, kovy a umělé hmoty! Přetíratelný bez nutnosti neutralizace   

                           ihned po úplném zatvrdnutí všemi druhy prodyšných disperzních barev! 

 

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, plnící látky a aditiva 

                              Hustota:                         1,80 g/ccm 

                              Hodnota pH:                  8 – 9 

                              Spotřeba:                       cca 1,7 kg/qm při tloušťce vrstvy 1 mm 

                              Použitelnost:                  pro tloušťku vrstvy 0 až 5 mm 

                              Doba tvrdnutí:               1 až 6 hodin při teplotě +20°C (závislá na tloušťce vrstvy) 

 

Příprava podkladu:   Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty, mechů, plísní,  

                                 výkvětů a pod. Staré tapety a loupající se staré nátěry odstranit. Hlubší nerovnosti, rýhy či 

                                 trhliny opravit přípravkem Pufas č.1, č.2, č.35 nebo č.40. Kontaminované podklady ošetřit 

                                 dle typu kontaminace přípravky Pufas č.27, č.142 B nebo č.146. Silně savé, písčité, křídové, 

                                 zvětralé nebo nestejnoměrně savé podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141. 

 

Zpracování:   Tmel nanášet nerezovým hladítkem nebo špachtlí v maximální tloušťce 5 mm. Malé nerovnosti lze 

                      před úplným zatvrdnutím vyhladit vlhkým dřevěným nebo nerezovým hladítkem, po vytvrdnutí lze 

                      plochy vybrousit. Vzhledem ke skutečnosti, že tmel nemění charakter nasákavosti, není nutno před 

                      následnými nátěry, lepením či tapetováním ošetřené podklady penetrovat! Pracovní náčiní omýt 

                      ihned po použití 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 a vyhledat lékaře. Po požití vyhledat lékaře. 

                                      Podrobné pokyny – bezpečnostní list. 

 

Zneškodnění obalů:   Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad. 

 

Skladování:   Balení udržovat dobře uzavřené, neskladovat na volném prostranství. Skladovat při teplotách 

                      vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí! 

 

Doba použitelnosti:   2 roky od data výroby 

 

Balení:   400 g (tuba) ,  1 kg  

 

Číslo výrobku:                  33 

 

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

 

Dovozce (distributor):    


