
        TechnickÝ lisT

 POnAl UniFleX V 7508  
  Disperzní lepiDlo na pVC a CV poDlahoVé krytiny

 Oblasti pOužití
K lepení PVC a CV, PVC na pěně, lehkých textilních krytin s latexovým a PVC rubem, podlahových krytin na beton, anhydrit, 
sádru, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky. Dále je vhodné k lepení PVC tapet, papíru, podlahových textilií, molitanu, 
pěnového polystyrenu a podobných materiálů na savé podklady.
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  tECHNiCKÉ ÚDaJE 

Balení: 1; 5; 25 kg plastové nádoby

Specifická hmotnost:

Spotřeba:
stěrkou A3       300 g / m2
stěrkou B1       350 g / m2

Vhodná pro podlahové vytápění: ano

Skladování: 12 měsíců od data výroby

 příprava pODKlaDu
Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505.
Nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou Thomsit. Potěry z litého asfaltu a nesavé podklady zásadně přestěrkujte 
min. 2 mm silnou vrstvou vyrovnávací hmoty Thomsit. Věnujte pozornost návodům k použití, zvláště míře vyzrálosti pro 
pokládání.

 praCOvNí pOstup
Lepidlo před použitím dobře zamíchejte a naneste ozubenou špachtlí A3 rovnoměrně na podklad. U PVC krytin nad 2 mm 
tloušťky nebo krytin s drsným rubem a textilních krytin s pěnovým rubem používejte stěrku B1. Po cca 5 až 10 minutách 
od nanesení lepidla začněte s pokládáním a pečlivě přitlačujte. Lepidlo musí pokrýt rubovou stranu krytiny. Lepené krytiny 
nesmějí být napnuté a musí ležet rovně – jinak je nutno je zatížit. Zabraňte stlačení spojů. Svařování spár provádějte nejdříve 24 
hodin po lepení. Dbejte pokynů výrobců krytin k pokládání!

 prvNí pOmOC
Při kontaktu s pokožkou se důkladně umyjte vodou a mýdlem. Ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí 
vyplachujte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití vypijte větší množství vody, vyhledejte lékaře a ukažte 
tento obal nebo označení.

 DůlEžitá upOzOrNěNí
Pokud lepidlo Uniflex V7508 zmrzne, je nutno jej rozmrazit při teplotě max. +25oC. Zmrznutím může dojít ke zhoustnutí lepidla. 
Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Kvalita pro profesionály

 DistributOr
Henkel ČR spol. s r.o. 
U Průhonu 10 
170 04  Praha 7 
tel.: 220 101 101
www.ponal.cz

 upOzOrNěNí
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí 
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. 


