
TECHNICKÝ LIST  
 
PUFAS  FUGENWEISS INSTANT   ( Instantní spárovací běloba) 
 
Umělou pryskyřicí zesílená instantní vysoce kvalitní spárovací hmota pro interiéry – čistě bílá. 
 
 
Oblast použití: 
Vodotěsná disperzní spárovací hmota je vhodná především k rychlým opravám poškozených částí spár 

keramických i skleněných obkladů, kachlí a mozaikových ploch nebo k nanesení obnovující tenké vrstvy 
na spárovací hmotu původní. Není vhodná pro kombinace s těsnícími materiály na silikonové nebo podobné 
materiálové bázi! 
 
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, titandioxid, plnící látky a aditiva 
Hustota: cca 1,80 g/cm² 
Hodnota pH: 8 – 9 
Doba schnutí: 4 až 7 hodin v závislosti na okolní teplotě, nasákavosti podkladu a hloubce  
 opravovaných spar  
 
Příprava podkladu: 
Opravované spáry musí být vyschlé, nosné, zbavené nepevných částic, prachu, nečistot, mastnoty, mechů, plísní, 
sanitru apod. Kontaminované spáry ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.7, č.27, č.146 nebo č.142 B. 
Silně savé nebo zvětralé spáry ošetřit přípravkem Pufas č.141. 
 
Zpracování: 
Tubu před použitím důkladně promačkat! Instantní tmel vtlačit do opravovaných míst a přebytečný tmel odstranit 
gumovou stěrkou. Před úplným proschnutím spárovací hmoty očistit obklady vlhkou houbou nebo hadrem. 
Porézní, matné nebo neglazované obklady nutno před spárováním zakrýt! Nezpracovávat při teplotách nižších než 
+5°C, pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou! 
 
Bezpečnostní odkazy: 
Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt 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: 
Obaly skladovat pečlivě 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) 
 
Číslo výrobku: 37 
 
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 


