Technický list 06.01 Lepidlo na obklady
Výrobek

Vlastnosti

Jednosložkové lepidlo na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří
trvale pevný, vlhkotěsný spoj.
Bez rozpouštědel;
Okamžitě použitelné, snadno aplikovatelné;
Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý – nesavý;
Po vytvrzení přetíratelné.

Použití

- Lepení keramických obkladů, mozaiky;
- Lepení polystyrenových podhledů a ukončovacích lišt, včetně ozdobných
dekorů;
- Lepení na podklady (cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, umakart,
sádrokarton).

Balení
Barva

Tuba 250 ml, kartuše 310 ml, kelímek 1 kg, kbelík 5 kg a 15 kg
Bílá

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
Sušina
Tepelná odolnost
Tepelná odolnost
Aplikační teplota
Možnost přetírat po vytvrzení
Rychlost nanášení
Otevřený čas
Doba vytvrzování
Počáteční tahová přídržnost
Smyková přídržnost po
tepelném stárnutí
Doba zavadnutí: Tahová
přídržnost
Skladovatelnost
Spotřeba
Specifikace
Třída reakce na oheň
Třídění a označení
Omezení

Podklad

g/ml
%
°C
°C
°C
g/min
min
dny
MPa
MPa

disperze
tixotropní pasta
1,8
80
+2 / +60
(po vytvrzení)
-15
(při přepravě)
+5 / +30
ano
(při síle 3mm a tlaku 6,3Bar) platí pro balení
≈ 120
310 ml - kartuše
(při 23°C / 50% rel. vlhk.)
≈ 15
5-14
(při 23°C / 50% rel. vlhk.)
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2 (ČSN EN 1348 7.4)

MPa

≥0,5 (N/mm2)

nejméně po 30min.

měsíce
kg/m2

18
1,5 - 2

(při teplotách od +5°C do +25°C)
(v závislosti na savosti podkladu)

E
D1E

EN 12004:2007+A1:2012
Disperzní lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí

Mimo jiné není vhodné trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živičné
podklady a teflon. Nevhodné pro lepení dlažby. Nepoužívat na lepení dlažby
nebo na jiné pochůzné plochy. Není vhodné pr olepení velkoformátových
prvků na nesavé podklady z důvodu sníženého odpařování vlhkosti.
Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
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Ošetření (příprava) podkladu
Pokyny

Čištění
Bezpečnost
Aktualizace

Na některých vlhkých nebo velmi savých podkladech lze zvýšit přilnavost
použitím Penetrace S2802A
U velmi savých podkladů lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního nátěru ST70 nebo penetrovat zředěným lepidlem v poměru 1:4 (lepidlo:voda). Lepidlo
naneste ve vodorovných pruzích nebo roztírejte zubovou stěrkou rovnoměrně
na podklad. Lepený materiál přiložte na podklad a lehce přitlačte. Spárovat je
možno po 48 hodinách. Při lepení zubovou stěrkou používat zub do velikosti 6
mm.
Materiál: ihned vodou / ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Viz «Bezpečnostní list 06.01» Dodržujte běžná hygienická opatření, při práci
nejíst nepít, nekouřit.
Aktualizováno dne: 31.10.2016
Vyhotoveno dne: 28.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

