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Technické informácie 

Báza spojiva: akrylátová disperzia 

Teplota pri spracovaní: teplota vzduchu, materiálu a podkladu 
≥ +12 °C a max. +30 °C 

Doba spracovania: cca 30 minút 

Spotreba: cca 1,8 – 2,4 kg/m2 

Škárovanie: stena: po cca 2 dňoch 

 podlaha: po cca 4 dňoch podľa veľkosti 
formátu 

v chladnom suchom prostredí bez mrazu 
 

Skladovanie: 

Forma dodania: vedrá 1 kg / 4 kg 

Farba: béžová 

 

 

 

 

 

Inteligentné stavebné hmoty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK Disperzné stavebné lepidlo 
 

 

 

 

 

PODKLAD: 
 

Podklad musí byť pevný, nosný, tvarovo stály, suchý, nasiakavý, bez 
mastnoty a vodeodolný. Pri lepení dlažby na dlažbu/obkladu na obklad 
by mal byť starý podklad odmastený, suchý a ošetrený prechodovým 
mostíkom QUG. Zdrsnenie starej dlažby/obkladov brúsnym dia- 
mantovým kotúčom zvyšuje priľnavosť. Staré nátery a tapety musia 
byť úplne odstránené, silno priľnavé vrstvy zdrsnené. Nerovnosti 
podkladu sa pred lepením vyrovnajú vhodnými stierkovými hmotami. 
Sadrové podlahy je nutné upraviť epoxidovou penetračnou živicou 
EG s posypom, steny (sadrové omietky) penetrovať univerzálnou 
penetráciou UG alebo DTG. 

 

 

 

 

VLASTNOSTI: 
 

Vysoko pružné disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel, do interiéru. 
Pripravené na priame použitie; lepidlo možno bezpečne spracovávať. 
Kvalita je kontrolovaná. Vysoká lepivosť. Jednoduché spracovanie. 

 

POUŽITIE: 
Mnohostranné, vysoko pružné disperzné lepidlo pripravené na priame 
použitie, s vysokou lepivosťou. Na steny a podlahy. Vhodné iba do 
interiéru. Na lepenie nových dlaždíc/obkladačiek na staré, na existujúce 
dosky alebo drevený podklad, na lepenie keramických dlaždíc/ 
obkladačiek, pásikov, kameniny, skla, mozaiky, polystyrénových a 
izolačných materiálov (minerálna vlna, polystyrén, polyuretánová tvrdá 
pena). Na lepenie dlaždíc na cementové potery a betón, obkladov na 
sadrové dosky, vápenno-cementové a cementové omietky, trieskové a 
vláknocementové dosky. Vysoká lepivosť na stavebné hmoty všetkého 
druhu. Špeciálne na lepenie dlažby na dlažbu/obkladu na obklad. 
Nie je vhodné na veľkoformátové obklady alebo dlažby. 

SPRACOVANIE: 
Lepidlo nanášať na podklad rovnomerne hladidlom alebo špachtľou a 
vrstvu následne učesať ozubenou hranou. Silu nanášanej vrstvy je 
nutné  zvoliť  tak,  aby  bolo  zabezpečené celoplošné  prilepenie. 
Dlaždice/obkladačky počas doby otvorenia (max. 30 minút) vtlačiť 
do ešte vlhkého lepidla. Aj napriek okamžittému prilepeniu, existuje ešte 
krátky čas na korekciu. Zvyšky lepidla ihneď utrieť vlhkou handričkou. 

Škárovanie možno vykonávať najskôr za 48 hodín (pri stenách), na 
podlahe - podľa veľkosti formátu - najskôr po cca 4 dňoch. Pri cca 
18 °C / 50% relatívnej vlhkosti vzduchu sú plochy pochôdzne za cca 2 
dni. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu vytvrd- 
nutia. Nespracovávať pri teplotách vzduchu, podkladu a materiálu 
nižších ako +12 °C. Čerstvo spracovaný materiál je nutné chrániť pred 
príliš rýchlym vysušením a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi 
(silné slnečné žiarenie, mráz, zrážky, vietor atď.). 
 

Nepoužívať na lepenie v bazéne, alebo veľkých formátov obkladov 
a dlažieb. 
 

 

SPOTREBA:

 

KVALITA: 
 

S kontrolovanou kvalitou. 

Formát 

Mozaika 
Keramika 

Zuby 
4 x 4 x 4 mm 
6 x 6 x 6 mm 

Spotreba 
cca 1,8 kg/m2 

cca 2,4 kg/m2

Zloženie: akrylátová disperzia, uhličitan vápenatý, aditíva.                            Spotreba závisí od druhu a veľkosti dlaždice/obkladačky a od podkladu. 
 

www.quick-mix.sk 
 

1 

  



Kladenie a škárovanie dlaždíc a obkladačiek 

TL DK 20200720 

 

 

 

Disperzné stavebné lepidlo 
 

 

 

 

 

 

SKLADOVANIE: 
V chladnom suchom prostredí bez mrazu. 

 

 

FORMA DODANIA: 
Plastové vedrá 1kg / 4 kg 

 

 

LIKVIDÁCIA: 
Na recykláciu odovzdávať len úplne prázdne obaly. Zaschnuté 
zvyšky materiálu je možné likvidovať ako domový odpad. Likvidácia 
živnostníkmi/firmami: Kód odpadu 17 09 04 (Zmesové stavebné a 
demolačné odpady neuvedené pod číslami 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03) alebo 08 04 10 (Ostatné odpadové lepidlá a tesniace materiály 
neuvedené pod číslom 08 04 09). 

 

 

UPOZORNENIE: 
Označenie podľa Nariadenia o nebezpečných látkach: odpadá. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky ihneď 
dôkladne vypláchnite vodou. Počas spracovania a schnutia je nutné 
zaistiť dôkladné vetranie. Počas spracovania produktu nejesť, nepiť a 
nefajčiť. Nenechať preniknúť do kanalizácie, povrchových vôd alebo 
pôdy. Náradie je nutné vyčistiť ihneď po použití vodou a mydlom. 

 

Tieto informácie vychádzajú z početných skúšok a praktických 
skúseností. Nemožno ich uplatniť v každom prípade aplikácie. Preto 
odporúčame vykonať prípadné aplikačné pokusy na overenie vhod- 
nosti použitia. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja vyhradené. 
Platia naše všeobecné obchodné podmienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disperzné lepidlo DK 
 

 

 

 

Ďalšie informácie podá: 

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon +420 515 500 815 · Fax +420 239 017 726 41 
info@quick-mix.cz 
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