
TECHNICKÝ LIST  
 
PUFAS  FLECKEN – DECKER    ISOLIER – SPRAY       (Izolační sprej) 
 
Speciální bílá rychleschnoucí krycí barva pro trvalou izolaci skvrn, vystupujících na minerálních 
podkladech event. tapetách – pro interiéry i exteriéry. 
 
 
Oblast použití:  
Pufas Flecken – Decker  Isolier–Spray je vhodný pro trvalé překrytí veškerých skvrn, které by při 
následných nátěrech nezůstaly dlouhodobě překryty, ale postupně by vystupovaly z podkladu na povrch. 
Jedná se zejména o mastnotu, tuž, saze, asfalt, rez, kouř, nikotin apod. Přípravek není určen pro trvalou izolaci 
výkvětů minerálních solí – v tomto případě je nutno použít izolační barvu Pufas č. 27. 
 
Technické údaje:   
Surovinová báze: alkydová pryskyřice, titandioxyd, křída, test.benzín, hnací plyn – bez FCKW! 
Bod vzplanutí: 104°C 
 
Příprava podkladu:  
Podklad musí být únosný a trvale vyschlý. 
 
Zpracování:    
Před použitím náplň silně protřepat. Kontaminované plochy krátce postříkat ze vzdálenosti cca 20 cm, podle 
potřeby cca po 10 minutách zopakovat. Ošetřená místa lze cca po 10 minutách přetřít disperzní barvou nebo 
přetapetovat. Po použití pročistit hlavici stříkací pistole. 
 
Bezpečnostní odkazy:   
Označení – F+ vysoce snadno zápalná (extrémně hořlavá)! 
Chemicky nebezpečné látky – butan, propan! 
Náplň je pod stálým tlakem, neotvírat násilím ani po spotřebování, chránit před nárazy, přímým slunečním 
zářením a teplotami nad +50°C! Nestříkat proti ohni nebo na rozpálené plochy! Po spotřebování nevhazovat do 
ohně, chránit před rozlitím. Nevdechovat aerosol, zajistit dostatečné odvětrání uzavřených prostor.Uchovávat 
mimo dosah dětí, zamezit styku s kůží a očima. Podrobné pokyny – bezpečnostní list, příbalový leták. 
 
Zneškodnění obalů:  
Prázdné nevyčištěné obaly nelze recyklovat. Likvidovat jako staré barvy. 
 
Skladování:  
Obaly skladovat postavené a těsně uzavřené, chránit před nárazy a rozlitím. Dodržet skladovací teplotu 5 až 25°C, 
neskladovat v dosahu dětí, v blízkosti topidel nebo na přímém slunci. Ohněm ohrožené obaly chladit vodou. 
 
Doba použitelnosti:   2 roky od data výroby 
 
Balení:   sprej 250 ml    
 
Číslo výrobku:       28 
 
Výrobce:    PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914 
 
Dovozce (distributor):  Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, ICO: 18969518 
 


