
 
 
 

Technický list 06.68 Lepidlo na koberce a PVC krytiny 

 

Výrobek  Jednosložkové bezrozpouštědlové lepidlo, na bázi akrylátové disperze 
polymerů a specielních aditiv. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, 
elastický spoj. 
 

Vlastnosti  þ Snadná aplikace, lehká roztíratelnost, bez rozpouštědel; 
þ Vysoká přilnavost k savým materiálům; 
þ Nehořlavé, netoxické a zdravotně nezávadné. 
 

Použití  - Lepení podlahovin (PVC, PVC s textilní podložkou, textilních podlahových  
  povlaků, nelakovaný korek apod.), koberců na podklady (beton, zdivo,  
  omítku, sádru, anhydrit, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové  
  desky); 
- Lepení materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky, polystyrenu, polyuretanu 
  apod.; 
 

Balení  Kelímek 1 kg, kbelík 5 kg, 14 kg a 24 kg 
Barva  Bílá 

   
Technické údaje      

Základ  - emulze 
Konzistence  - tekutá 

Hustota  g/cm3 1,4 ± 0,05   
Tepelná odolnost  °C –20 / +100 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C +10 (při přepravě nesmí zmrznout) 

Tepelný rozsah použití  °C +15 / +30  
Otevřený čas  min ≈ 5 - 10 (při 20°C / 50% rel. vlhk.) 

Úplné vytvrzení  hod 24 - 72  
Možnost přetírat po vytvrzení  - ano (akrylátovými barvami) 

Pevnost v odlupu  MPa min. 1,0 (dle ČSN 64 9004) 
Pevnost ve smyku   MPa min. 0,5 (dle ČSN 64 9004) 

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +10°C do +25°C) 
Spotřeba  g/m2 350 (dle savosti podkladu) 

     
Omezení  Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, bitumen a teflon. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 

   
Ošetření (příprava) podkladu  Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A. 

Podklad při aplikaci nesmí být mokrý. 
Povolená vlhkost podkladu: beton 4%, anhydrit 3%, dřevo a aglomerované 
dřevěné materiály 12%. 
 

Pokyny  Lepidlo nanášejte plošně na jednu stranu lepené plochy zubovou stěrkou 
podle typu podlahoviny. Nejběžnější pro podlahovinu bez podkladné vrstvy je 
1,5 až 2 mm. Pro podlahoviny s textilní podložkou 3 až 5 mm. Po 5-10 
minutách po nanesení přiložte k sobě lepené materiály. Dle možností 
proveďte fixaci a zatížení lepeného spoje. 
Ředění lepidla je přípustné, ovšem prodlužuje se tím doba osychání před 
pokládkou s rizikem pozdějšího snížení lepivosti v místech, kde dojde 
k přeschnutí lepidla. 
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Upozornění  Chraňte před mrazem! 
   

 Čištění  Materiál: ihned vodou 
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda 

   
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.68». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 01.09.2009 Vyhotoveno dne: 07.07.2002 

    
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. 

 


