Technický list
Dátum revízie: 9.5.2012

LEPIDLO NA OBKLADAČKY 24A EXTRA
Lepidlo na obkladačky 24A EXTRA je mimoriadne kvalitná predmiešaná lepiaca pasta k okamžitému použitiu
určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb. Spĺňa požiadavky EN 12004, trieda D1T.
Technické dáta:
Báza
Konzistencia
Systém vytvrdzovania
Otvorený čas (*)
Rýchlosť schnutia
Špecifická hmotnosť
Priľnavosť
Obsah sušiny
Rýchlosť vytvrdzovania (*)
Spotreba

akrylát
pasta
fyzikálne vysychanie
15 min
cca 24 hod
cca 1,6 g/ml
3,0 N/mm²
82 %
konečná pevnosť po 24-48 hodinách
1000 – 1500 g/m²

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

Charakteristika:

pasta na okamžité použitie

silná priľnavosť

trvalo pružné

vodeodolné

nehorľavé
Príklady použitia:

lepenie všetkých nástenných a podlahových obkladačiek

lepenie podlahových dlaždíc na podlahu aj s podlahovým
vykurovaním

lepenie „obklad na obklad“

lepenie nástenných obkladov horizontálne aj vertikálne

špeciálne vhodné pre lepenie obkladačiek a dlaždíc
v kuchyniach, kúpeľniach a miestnostiach zaťažovaných
pôsobením vlhkosti

vyhovuje k lepeniu dlaždíc na podklad, ktorý „pracuje“
Prevedenie:
Farba: šedá
Balenie: kartuša 310ml, plastové vedrá 1kg, 5kg, 15kg
Skladovateľnosť:
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom
obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte pred mrazom!
Vhodné povrchy:
Podklady: väčšina bežných stavebných materiálov ako napr.
murivo, omietky, kameň, betón, sadra, sadrokartón, drevo,
staré obkladačky apod.
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt, prachu a nedržiacich
častí
Príprava povrchu: veľmi porézne materiály potiahnite deň
vopred tenkou vrstvou lepidla alebo ošetrite penetráciou napr.
Soudal Akrylátovou penetrácíou. Pred zahájením práce
odporúčame vyskúšať priľnavosť lepidla k materiálu.

Nanášanie z kartuše 310ml: Aplikačnou pištoľou naneste
lepidlo na podklad v pruhoch cca 5cm od seba, ihneď priložte
obkladačky do požadovanej polohy a zľahka pritisnite.
Nanášanie z vedra: Lepidlo nanášajte na podklad rovnomerne
zubovou stierkou s jemnými zubami (3 - 5mm) na plochu, ktorú
stihnete obložiť do 10 minút od nanesenia lepidla. Zľahka
priložte obkladačky alebo dlaždice a vyrovnajte ich do roviny,
prípadne zľahka doklepnite gumovým kladivkom.
Čistenie: nevytvrdnuté lepidlo vodou, vytvrdnuté možno čistiť
iba mechanicky
Pracovná teplota: +5°C až +30°C
Opravy: Lepidlo na obkladačky 24A
Bezpečnosť: Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny
práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.
Poznámky:

špárovanie obkladov uskutočňujte najneskôr po 24
hodinách

pri lepení na nesavé podklady (staré obklady) špárujte až
po 48 hodinách

veľkoformátové dlaždice (30x30cm a väčšie) špárujte až
po 72 hodinách

doba vytvrdnutia lepidla závisí od jeho nanesenej vrstvy,
okolitej teplote a vlhkosti. V nepriaznivých podmienkach sa
doba vytvrdnutia môže výrazne predlžovať

pred špárovaním obkladov alebo pred zaťažením dlažby
vždy odporúčame overiť, či je lepidlo vytvrdnuté

Pracovný postup:
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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