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Dátum revízie: 9.5.2012 

LEPIDLO NA PLÁVAJÚCE PODLAHY 70A 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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Lepidlo na plávajúce podlahy 70A je rýchloschnúce lepidlo na báze PVAC disperzie s vynikajúcou odolnosťou 
proti vode určené pre spoje typu pero-drážka. 
 
Technické dáta: 

Báza PVAC disperzia 

Konzistencia kvapalina 

Systém vytvrdzovania fyzikálne schnutie 

Špecifická hmotnos ť 1,1 g/ml 

Otvorený čas (*) 15min 

Teplotná odolnos ť -20°C až +70°C (po vytvrdnutí) 

Voduvzdornos ť D3 

Spotreba cca 25 - 30g/1bm lepenej špáry pero-drážka 
(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu. 
 
Charakteristika: 
� jednoduché použitie 
� silná priľnavosť 
� rýchloschnúce 
� po zaschnutí polopriehľadné 
� odolnosť proti vode D3 (ČSN EN 204) 
 
Príklady použitia: 
� lepenie všetkých drevených spojov 
� spájanie parketových lamiel plávajúcich podláh v systéme 

pero-drážka 
� spájanie laminovaných parketových a kazetových podláh 

v systéme pero-drážka 
 
Prevedenie: 
Farba: biela – po zaschnutí transparentná 
Balenie: plastové obaly 500 g 
 
Skladovate ľnos ť: 
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte pred mrazom! 
 
Vhodné povrchy:  
Podklady: porézne aj neporézne materiály ako je drevo a 
laminát 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt a prachu. Podcenenie 
týchto podmienok môže viesť k predĺženiu doby vytvrdzovania a 
nižším konečným pevnostiam.  
Príprava povrchu: spojovacie zámky systému pero-drážka 
dôkladne očistíme, prebrúsenie zvýši priľnavosť, po prípadnom 
prebrúsení opäť zbavíme prachu   
 
Odporú čame vždy uskuto čniť predbežný test pri ľnavosti. 

 
Pracovný postup: 
Nanášanie: Povrch očistite od prachu, mastnôt a iných nečistôt. 
Príliš hladké povrchy zdrsníme skleným papierom. Lepidlo 
nanášajte tryskou aplikátora v tenkej vrstve (prúžkoch) do 
drážky. Spojte perodrážkové prvky a pritlačte. Nadbytočné 
lepidlo zotrite vlhkou handričkou ešte pred zaschnutím lepidla. 
Spoj celkovo vytvrdne cca za 24 hod. – podľa podmienok.   
Čištenie: vodou 
Pracovná teplota: +5°C až +30°C 
Opravy: Lepidlo na plávajúce podlahy 70A  
 
Bezpečnos ťa hygiena: 
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. 
Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie viď. 
bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete. 
 
Odporú čanie: 
Pri lepení určitých typov dreva, ako je napr. dub alebo čerešňa, 
môže dôjsť k zmene farby dreva v mieste spoja, co môže byť 
spôsobené aj tým, že drevo bolo pred lepením ošetrené 
neakými prípravkami. Lepidlo nerieďte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


