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Quick Guide

Stav: 29.01.2020
POZNÁMKA! Tieto stručné informácie nenahrádzajú technických údajov a slúži len pre informáciu.

+10°C

Oblasť použitia
Disperzné lepidlo pripravené na použitie na lepenie 
sklenených dekoratívnych tkanín, textilných a ťažkých 
textilných tapiet a interiérového renovačného rúna. 
Vhodné pre vnútorné povrchy, ako sú maltové skupiny P II 
a P III, sadrové omietky maltové skupiny P IV, betónové / 
vláknocementové dosky a sadrokartónové dosky a pre 
pretieranie neporušených matných starých náterov na 
báze disperzie. 

Spôsob aplikácie
Spracovanie štetcom, štetkou, valčekom, alebo nástrekom. 
 
Nástrek Airless: 
Uhol nástreku: 60°, Tryska: 0,017 - 0,023“; 
Tlak: 160 – 200 bar 
Dodržujte informácie od výrobcu.

Náterový systém
Pripravte správne podklad: 
 
Technika tapetovania:  
Naneste lepidlo rovnomerne na podklad v šírke 1 – 2 
pruhov a v odpovedajúcom množstve. Pri aplikácii lepidla 
nástrekom odporúčame následne lepidlo valčekom 
rovnomerne rozmiestniť. Pruhy vložte do mokrého lepidla 
a vhodným tapetovacím nástrojom a bez vzduchových 
bublín pritlačte k podkladu. 

Inštrukcie pre spracovanie
zz Pred použitím dobre premiešajte.
zz Optimálne množstvo lepidla stanovte na príslušnom 

konkrétnom objekte a stene.
zz Zvyšky lepidla okamžite odstráňte čistou vlhkou 

handričkou.
zz Postupujte podľa pokynov výrobcu tapiet a krytín. 

Pozrite tiež BFS-Merkblatt č. 10: Nátery, tapetovanie a 
lepenie na vnútorné omietky.
zz Tmely na báze sadry dodávané výrobcami sadrokartó-

nových dosiek môžu mať špecifickú citlivosť na vlhkosť. 
Dodržujte predpisy pre tmelenie / vyrovnanie sadrokar-
tónových dosiek.

Spotreba
Cca. 150 – 300 g/m². V závislosti od druhu lepeného 
materiálu a povahe a štruktúre podkladu. Presnú 
spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy. 

Riedenie
Max. s 2% vody. 

Pracovná teplota
Najmenší teplota + 10 ° C natieraného povrchu i okolitého 
prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

Doba schnutia
Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti: 
Možnosť ďalších prác po cca 12 hod 
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa 
tieto časy menia.


