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Izredno prilagodljivo disperzijsko lepilo, ki je že pripravljeno za uporabo, je 
namenjeno za polaganje ploščic, plošč, majhnih mozaičnih kamenčkov, oblog, 
plošč lahkih izvedb, plošč iz trde pene ali naravnega kamna, kot sta granit in 
bazalt (razen marmorja). Primerno za uporabo v notranjosti in posebej za 
lepljenje ploščice na ploščico ali na leseno podlago. 
 
Namen uporabe:  
Disperzijsko raztezno lepilo je mogoče lepiti na beton, omet, estrih, anhidrit, 
zidovje, mavčni karton in gradbene mavčne plošče, lahek in plinski beton. Primerno je tudi za problematične 
podlage, ki so lahko izpostavljene samo nizkim napetostim ali lažjimi nihanji, kot so npr. ogrevani estrihi. 
 
Material:  
Disperzijsko raztezno lepilo je zelo kakovostno disperzijsko lepilo, ki je izboljšano z umetnimi vlakni. Odlikuje 
ga predvsem visoka razteznost, visoka lepljivost ter preprosta obdelava. Disperzijsko raztezno lepilo je po 
strditvi žarovzdržen. 
  
Uporaba:  
Lepilo nanesemo s primerno zobčasto lopatico na podlago in hkrati prečešemo, tako da zagotovimo lepljenje 
po celotni površini. Površine za obdelavo smejo biti samo tako velike, da lahko ploščice v obdobju odprtega 
časa - torej pred tvorjenjem kožice - vložimo v pastozno lepilno posteljico. Popravila materiala so kljub 
skrbnemu lepljenju omogočena še manjši čas. Ostanke lepila je treba takoj pobrisati z vlažno krpo. 
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C in temperaturah podlage pod 
+12 °C. Uporaba za plavalne bazene ni možna. 
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri +20 °C je pribl. 30 minut. Keramične obloge so pohodne po pribl. 48 urah, na območju 
stene ne prej kot v 48 urah in na območju tal šele po preteku 4 dneh. 
 
Poraba:  
Pri ravnih ploščicah se uporabi srednje ozobljenje. Poraba je pribl. 1,8 kg/m². Za polaganje keramike in 
mozaika z uporabo večjega ozobljenja se porabi pribl. 2,5 kg/m². 
 
Podlaga:  
Disperzijsko raztezno lepilo se lepi na vse trdne, nosilne, oblikovno stabilne in brezprašne podlage. Gornja 
površina naj bo enakomerna, brez premazov ter vpojna. Odstraniti je treba onesnaženosti, olje ter barvne 
premaze. Mavčne podlage, kot so mavčni ometi, mavčne kartonske plošče, mavčne vlaknene plošče ter 
magnezitni in anhidritni estrihi je treba predhodno pripraviti. Pri lepljenju ploščice na ploščico morajo biti 
ploščice brez maščob ter suhe. Za povečanje vezljivost je treba stare ploščice nahrapiti s smirkovim 
papirjem. Neravna mesta v podlagi je treba obdelati s primerno lopatico. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno.  
 
 
Sestavine:  
disperzije, brez topil 
 
Dobavna oblika: 
1-kg lonček 
5-kg vedro 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte varnostna navodila na embalaži. 
 
Kožo in oči je potrebno zaščititi. V primeru stika s snovjo vedno temeljito sperite z vodo. V primeru stika z 
očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na vrečki. 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo tehnične spremembe. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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