
 

TECHNICKÝ LIST 

PUFAS EURO 3000 SPEZIALKLEISTER 

Rýchlo rozpustný tapetársky glej, zosilnený umelou živicou. 

 

 

Oblasť použitia:  Zosilnený rýchlo rozpustný glej je vhodný na lepenie ľahkých, normálnych aj ťažkých papierových tapiet, tapiet Rauhfaser 

a vinylových tapiet. 

 

Určenie: Výrobok je dovážaný a distribuovaný v obmedzenom množstve a to iba v HOBBY BALENÍ pre predaj v maloobchodnej sieti. Je 

určený výhradne pre prevádzanie prác svojpomocne, nie pre plošné využitie v zmysle NV č. 163/2002 Sb. 

 

Technické údaje: Surovinová báza:   škrobový éter, polyvinylacetátový prášok 

 Sypná hustota:   0,30 – 0,40 g/cm
3 
 

 Hodnota pH:   cca 8-9 

 Spracovateľnosť:   po 5 minútach od prípravy roztoku 

 Spotreba:    cca 200ml/m
2
 

 Miešacie pomery – výdatnosť balenia: 

    -pre prednáter podkladu 1:50 10 lit.vody/1balenie  1balenie na 80 – 100m
2
 

    -pre ľahké tapety  1:34  7 lit.vody/1balenie  1balenie na 36m
2 

    -pre tapety Rauhfaser 1:30  6 lit.vody/1balenie  1balenie na 32m
2
 

    -pre ťažké a vinylové tapety 1:22 4,5 lit.vody/1balenie  1balenie na 27m
2
 

  

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, únosný, zbavený nepevných či lúpajúcich sa častí, nečistôt, mastnoty, plesní a pod. Staré, zlé držiace 

tapety a glejové farby odstrániť prípravkom Pufas č. 9. Trhliny, diery a nerovnosti opraviť prípravkom Pufas č.1 alebo č.2. 

Kontaminované plochy ošetriť podľa typu kontaminácie prípravkom Pufas č.27, č.28, č.146 alebo č.142B. Silno savé, piesčité 

alebo kriedové podklady ošetriť prípravkom Pufas č.141 alebo prepojovacím prednáterom roztokom gleja (1:50). 

 

Spracovanie: Glej za stáleho miešania vsypať do odmeraného množstva čistej studenej vody a roztok krátko premiešať. Po cca 5 minútach 

roztok ešte raz dobre premiešať, tým je pripravený k použitiu. Tapety rovnomerne natrieť, zložiť a nechať odležať. Potom tapety 

lepiť obvyklým spôsobom. Vždy sa riadiť eventuálnymi ďalšími pokynmi výrobcu tapiet! Zbytky gleja a pracovné náradie umyť 

ihneď vodou, nespracovávať pri teplotách nižších ako +5
o
C!  

 

Bezpečnostné odkazy: Pri vdýchnutí prášku zaistiť postihnutému čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí 

očí vymyť veľkým množstvom vody. Po požití vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať lekára. 

 Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov. 

 

Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo likvidovať ako odpadový papier a lepenku. 

 

Skladovanie: Obaly skladovať starostlivo uzatvorené. Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať v suchu, zabrániť vplyvu vlhkosti! 

 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby 

 

Balenie: 200g 

 

Číslo výrobku: 052 

 

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

 

Dovozca: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, rebiop@rebiop.sk 


