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Datum revize: 10.8.2017 

LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00, Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, www.soudal.cz 

 

Univerzální lepidlo pro lepení všech druhů podlahových krytin připravené k okamžitému použití. Snadno se 
nanáší, silná přilnavost, dlouhý otevřený čas, elastické, profesionální kvalita. 
 
Technická data: 

Báze akrylát 

Konzistence pasta 

Systém vytvrzování fyzikální vysychání 

Otevřený čas (*) 30min 

Doba vysychání (*) 12hod 

Specifická hmotnost cca 1,45g/ml 

Teplotní odolnost -20°C až +80°C (vytvrzené) 

Obsah sušiny 77 % 

Spotřeba cca 400 – 600g/m² (dle typu zubové stěrky) 
(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu. 
 

Charakteristika: 
 snadné použití 
 bez rozpouštědel 
 silná přilnavost 
 profesionální kvalita 
 dlouhá doba zpracovatelnosti 
 vysoká konečná pevnost spoje 
 
Příklady použití: 
 lepení všech typů podlahových krytin 
 lepení koberců s pěnovým podkladem i bez pěnového 

podkladu 
 lepení linolea 
 lepení podlahových krytin s vinylovým nebo PVC 

podkladem 
 lepení vodotěsných krytin s PVC podkladem 
 
Provedení: 
Barva: nestandardní bílá až krémová 
Balení: plastové kbelíky 1kg, 5kg, 15kg 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem! 
 
 
 
 

Vhodné povrchy:  
Podklady: porézní materiály jako např. beton, dřevo, kámen, 
sádra 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot, prachu a nedržících 
částí 
Příprava povrchu: případné zbytky starého lepidla mechanicky 
odstraňte, mohly by narušit výsledné lepící pevnosti, velmi 
porézní materiály ošetřete penetrací např. Soudal Akrylátovou 
penetrací. Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet 
přilnavost lepidla k materiálu. 
 
Pracovní postup: 
Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. 
Nanášejte lepidlo štětcem nebo pomocí zubové stěrky 
s trojúhelníkovými zuby (3-5mm) po celé ploše, do 20 až 30 
minut přiložte krytinu, přitlačte nebo přiklepněte gumovou 
paličkou.   
Čištění: před zaschnutím vodou, poté pouze mechanicky 
Pracovní teplota: +5°C až +30°C 
Opravy: Lepidlo na podlahové krytiny 26A 
 
Bezpečnost: 
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz etiketa výrobku. 
 
Upozornění: Nevhodné pro aplikace do míst s trvalým 
výskytem vlhkosti 
.
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