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Balenie 

• Dóza 500 g, 750 g 

 

Farba 

• Biela – po vytvrdnutí 

transparentná 

 

Technický list 

TL 06.05 Lepidlo na plávajúce podlahy D3  

 

Výrobok 

Jednozložkové lepidlo na báze PVAC disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo 

pevný, transparentný spoj v systéme pero – drážka.  

 

Vlastnosti 

• Okamžite použiteľné, bez zápachu 

• Vysoká lepivosť v spoji pero – drážka 

• Pevnosť lepeného spoja je vyššia ako 

pevnosť vlastného dreva 

• Po vytvrdnutí transparentné 

• Po vytvrdnutí odolné proti vlhku a vode 

podľa normy EN 204  pre triedu D3 - 

vodoodolné 

 

Použitie 

- Lepenie plávajúcich podláh – lamino 

- Lepenie plávajúcich podláh – kombinácia masív - MDF  

 

 

Technické vlastnosti 

Základ PVAC polyvinylacetát 

Konzistencia tekutá 

Viskozita mPa.s 4.103 – 8.103 
7.103 – 20.103 

Rheotest 
Brookfield RVT, ISO 2555 

Sušina % min. 49  

pH - 3 - 4  

Aplikačná teplota °C min.+15   

Optimálna teplota  °C +20 / +25  

Vlhkosť podkladu % max. 2 vyzretý betón, minimálne 28 

dní 

Otvorený čas min  7 pri 20 °C a 50 % rel. vlhkosti 

Lisovací čas min  10 – 30 pri 20 °C a 50% rel. vlhkosti  

Doba úplného vytvrdnutia hod  6 v závislosti od teploty 

a nasiakavosti podkladu 



 

 

 

Odolnosť proti vode - D3 podľa EN 204 

Skladovateľnosť mesiace 12 pri teplotách od +5 °C           

do +25 °C v pôvodnom 

neporušenom uzavretom 

obale 

Spotreba g/m2 120 - 200 podľa nasiakavosti podkladu – 

masív, MDF 

  
 

Podklad 

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

 

Aplikácia 

Lepidlo nanášame do drážky systému pero - drážka priamo z aplikátora na uzávere dózy lepidla. Lepený spoj – pero zasunieme do drážky 

a doklepneme gumovou paličkou. Odporúčame previesť skúšku priľnavosti.    

 

Upozornenie 

Lepidlo sa nanáša v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie vodou ani inými úpravami. 

Okrem iného nie je vhodné na lepenie PE, PP, živičné podklady a teflón. 

 

Čistenie 

Materiál: ihneď vodou 

Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda/ Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky 

 

Bezpečnosť 

Viď << Karta bezpečnostných údajov >> 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa  10.06.2020 

Vyhotovené dňa     03.10.2002 

 

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. 


