
 
 
 

Technický list 06.05 Lepidlo na plovoucí podlahy D3 

 

Výrobek  Jednosložkové lepidlo na bázi PVAC disperze, vytvrzující odpařením vody, 
vytváří trvale pevný, transparentní spoj v systému pero - drážka. 

Vlastnosti  þ Okamžitě použitelné, bez zápachu; 
þ Vysoká lepivost ve spoji pero-drážka, po vytvrzení transparentní; 
þ Po vytvrzení odolné proti vlhku a vodě dle EN 204 – D3 - vodostálé; 
þ Pevnost lepeného spoje vyšší než pevnost vlastního dřeva,  
    bezrozpouštědlové; 

Použití  - Lepení plovoucích podlah - lamino;     
- Lepení plovoucích podlah – kombinace masiv - MDF; 

Balení  Dóza 500 g, 750 g, Kbelík 5 kg, 10 kg a 30 kg 
Barva  Bílá – po vytvrzení transparentní 

      
Technické údaje      

Základ   PVAC polyvinyl-acetát 
Konzistence  - tekutá 

Viskozita  mPa.s 
mPa.s 

4.103 – 8.103 
7.103 – 20.103 

(Rheotest) 
(Brookfield RVT, ISO 2555) 

Sušina  % min. 49   
pH  - 3 - 4   

Tepelný rozsah použití  °C min. +15  
Vlhkost podkladu  % max. 2 (vyzrálý beton, minimální stáří 28 dní) 
Optimální teplota   °C +20 / +25  

Otevřený čas  min ≈ 7 (při 20°C a 50% rel.vlhkosti) 
Lisovací čas  min ≈ 10 – 30 (při normálních podmínkách 20°C a relat. 

vlhkosti 50%) 
Doba úplného vytvrzení  hod ≈ 6 (v závislosti na teplotě a savosti podkladu) 

Odolnost proti vodě  - D3 (dle EN 204) 
Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C 

v původním neporušen. uzavřeném obalu) 
Spotřeba  g/m2 120 - 200 (v závislosti na savosti podkladu – masiv, 

MDF) 
   

Omezení  Mimo jiné není vhodné lepení na PE, PP, živičné podklady a teflon. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, mastnoty a olejů. 
Pokyny  Lepidlo nanášíme do drážky - systému pero-drážka přímo z aplikátoru na 

uzávěru dózy lepidla. Lepený spoj – pero zasuneme do drážky a doklepneme 
gumovou paličkou. Doporučujeme provézt zkoušku přilnavosti.    

Upozornění  Lepidlo se nanáší v původní konzistenci a nedoporučuje se jeho ředění vodou 
ani jiné úpravy. 
Při skladování nevystavovat přímému slunečnímu záření. 

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

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.05». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 03.10.2002 

 
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. 

 


