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Technický list 
TL 06.01 Lepidlo na obklady 

 
Výrobok 

Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, 
vytvára trvalo pevný, odoláva vlhkosti. 
 

 

 

 

Vlastnosti 

• Bez rozpúšťadiel; 
• Okamžite použiteľné, ľahko aplikovateľné; 
• Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, v 

kombinácii nasiakavý- nenasiakavý; 
• Po vytvrdnutí zatierateľné. 

 

 

Použitie 

- Lepenie keramických obkladov, mozaiky; 
- Lepenie polystyrénových podhľadov a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných 
  dekoratívnych prvkov; 
- Lepenie na podklady (tehla, omietky, betón, drevo, umakart, 
  sadrokartón). 
 
Balenie 

•  Tuba 250 ml, kartuša 310 ml, kelímok 1 kg, vedro 5 kg, 15 kg 
Farba 

• Biela 
 

Technické vlastnosti 

Základ disperzia 

Konzistencia Tixotropná pasta 

Hustota g/ml 1,8  

Sušina % 80  

Tepelná odolnosť  °C +2 / +60 po vytvrdnutí 

Tepelná odolnosť °C -15 pri preprave 



 
 

  

Špecifikácia 

Trieda rekacie na oheň    E        EN 12004:2007+A1:2012 
Triedenie a označenie     D1E    Disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia 
 

Obmedzenie 

Mimo iného nie je vhodné trvalé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflon. Nevhodné pre lepenie dlažby. 
Nepoužívať na lepenie dlažby alebo na iné pochôdzne plochy. Nie je vhodné na lepenie veľkoformátových prvkov na nenasiakavé 
podklady z dôvodu zníženého odparovania vlhkosti. 
 

Podklad 

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. 

 
Ošetrenie (príprava) podkladu 

Na niektorých vlhkých alebo veľmi savých podkladoch je možné zvýšiť priľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70. 

 
Pracovný postup 

U veľmi savých podkladov je možnosť zvýšiť priľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70 alebo penetrovať zriedeným lepidlom v 
pomere 1:4 (lepidlo : voda). Lepidlo naneste vo vodorovných pruhoch alebo roztierajte zubovou stierkou rovnomerne na podklad. Lepený 
materiál priložte na podklad a ľahko pritlačte. Škárovať je možné po 48 hodinách. Pri lepení používajte na nanášanie stierku so zubom 
6 mm. 
 

Čistenie 

Materiál: ihneď vodou 
Ruky: mydlo a voda, regeneračný krém na ruky. 
 

Aktualizácia 

Karta bezpečnostných údajov 06.01 
Dodržujte bežné hygienické opatrenia, pri práci nejesť nepiť, nefajčiť. 
Aktualizované dňa 31.10.2016. 
Vyhotovené dňa  28.11.2001. 

Aplikačná teplota °C +5 / +30  

Možnosť pretierať po vytvrdnutí  -  áno  

Rýchlosť nanášania g/min ≈ 120 
(pri hrúbke  3mm a tlaku 
6,3 bar platí pre balenie 
310 ml – kartuša) 

Otvorený čas  min ≈ 15 
pri 23°C / 50% relatívnej 
vlhkosti 

Doba vytvrdzovania dni 5 -14 pri 23°C / 50% relatívna 
vlhkosť 

Počiatočná ťahová prídržnosť MPa ≥ 1,0 (EN 1348 7.4) 

Šmyková prídržnosť po pôsobení tepla MPa ≥ 1,0 (EN 1348 7.4) 

Doba tuhnutia: Ťahová prídržnosť MPa ≥ 0.5   po najmenej 30min 

Skladovateľnosť  mesiace 18 pri teplotách od +5°C do 
+25°C 

Spotreba kg/m2 1,5 - 2 v závislosti na 
nasiakavosti podkladu 



 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich 
skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za 
akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec 
uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. 
Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie. 
 
 


