
TECHNICKÝ LIST  
 
PUFAS ISOLIERSALZ     (Izolační sůl) 
 
Speciální přípravek k neutralizaci minerálních podkladů pro interiéry a exteriéry. 
 
 
Oblast použití:  
Izolační sůl je vhodná především k neutralizaci chemicky nevyzrálých cementových, vápenocementových nebo 
vápenných omítek před následnými nátěry disperzními barvami. Vhodná též k neutralizaci map po dříve 
zatékající vodě, skvrn po kouři nebo rzi, ploch nasáklých nikotinem apod. Neutralizace zajistí znecitlivění 
chemicky nevyzrálých podkladů tj. podkladů, které nejsou starší než 28 dní, a tím odstraní riziko nežádoucích 
barevných změn v ploše následných nátěrů. Plochy nasáklé nikotinem je třeba neutralizovat dvěma až třemi nátěry. 
Izolační sůl je neúčinná proti prorážení výkvětů, mastnoty, anilinových barev, asfaltu – k dlouhodobé sanaci je 
v těchto případech nutno užít přípravek Pufas č.27. 
 
Technické údaje: 
Surovinová báze: hydrát síranu hlinitého 
Sypná hustota: cca 1,0 – 1,1 g/cm³ 
Hodnota pH: cca 3,5 (v koncentraci určené mísícím poměrem) 
Mísící poměr: 100 g přípravku : 0,5 l vody 
Spotřeba pro 1 nátěr: od 100 ml roztoku/m² (1 kg přípravku pro cca 40 – 50m² hladké plochy). 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být vyschlý tj. v případě chemicky nevyzrálých podkladů bez technologické záměsové vody, bez 
prachu a mastnoty. Nepevné části podkladu odstranit! 
 
Zpracování:  
Přípravek vmíchat do předepsaného množství vody a úplně rozpustit. Upozornění – předepsané množství vody dle 
mísícího poměru je třeba vždy dodržet jako množství minimální! Roztok nanést štětcem nebo válečkem. Po cca 10 
minutách působení omýt přebytečný roztok čistou vodou a plochy ponechat proschnout. Po úplném proschnutí lze 
ihned provádět další nátěry. Pracovní náčiní omýt okamžitě po použití vodou. 
 
Bezpečnostní odkazy:  
Označení!  Xi – DRÁŽDIVÁ! Chemicky nebezpečná látka: hydrát síranu hlinitého. Dráždí oči a kůži. Uchovávat a 
zpracovávat mimo dosah dětí. Zabránit styku s očima a pokožkou.Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a 
vyhledat očního lékaře. Používat vhodné ochranné rukavice. Míchání roztoku neprovádět v kovových nádobách! 
Podrobné pokyny – bezpečnostní list, příbalový leták. 
 
Zneškodnění obalů:  
Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat dle typu obalu jako odpadový papír a lepenky event. jako plastový 
odpad. 
 
Skladování:  
Skladovat v chladu a suchu pouze v originálních obalech! Balení udržovat pečlivě uzavřená, neskladovat v dosahu 
dětí nebo na volném prostranství. Zabránit kontaktu s louhy a silnými oxidačními prostředky, neskladovat společně 
s potravinami, nápoji, krmivy. 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Balení: 100 g , 500 g , 5 kg 
 
Číslo výrobku: 8 
 
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 


