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Zelo kakovostno lepilo za ploščice, za stenske in talne ploščice, pečarsko 
keramiko, lahke gradbene plošče ipd., za notranjo in zunanjo uporabo. 
 
Namen uporabe: 
Lepilo za ploščice je vsestransko uporabno, proti zmrzali odporno gradbeno 
lepilo. Za lepljenje ploščic, mozaika, pasic iz kamnitih oblog, pečarske 
keramike, plošč tlakovcev, klinker ploščic, naravnega kamna (razen 
marmorja), lahkih gradbenih plošč. Na beton, omet, estrih, plošče lahke 
gradnje, kartonskih gips plošč in betona s porami. Primerno za srednje debelo 
maltno posteljico ter za izravnave manjših neravnosti. 
 
Material: 
Visokokakovostna, cementno vezana in hidravlično strjena malta za polaganje. Za omogočanje kasnejše 
naravnave ploščic ostane malta za polaganje dolgo plastična. Lepilo za ploščice je po strditvi odporno proti 
vremenskim razmeram, pred toploto in pred zmrzaljo. Zato se lahko lepilo uporablja tako v notranjosti, kot 
tudi v zunanjosti. Lepilo za ploščice vsebuje malo kromatov. 
 
Uporaba: 
Zmešajte vsebnost pakiranja s pribl. 1,1 l čiste vode na 5-kg pakiranje ob stalnem mešanju v malto brez 
grudic. Za pripravo ali po potrebi ponovno odmero želene gostote po pribl. 15 minutah zorenja ponovno 
premešajte in uporabite. Ne namešajte več malte kot je ne uspete porabite v 2 urah. Lepilo za ploščice 
nanesite z zobčasto lopatico na podlago in enakomerno prečešite. Izberite ozobljenje, tako da je omogočeno 
lepljenje po celotni površini. Nanesite in prečešite samo toliko lepila za ploščice, da lahko ploščice vložite v 
mehko lepilno posteljico. 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže zlepljene površine 
pred hitrim izhlapevanjem vode (npr. zaradi vpliva sončnih žarkov in prepiha), pred zmrzaljo in padavinami. 
 
Čas obdelave in strjevanja: 
Čas obdelave znaša pri + 20 °C znaša pribl. 2-3 uri. Glede na temperaturo so položene ploščice po  pribl. 24 
urah prehodne ter se jih lahko po 2-3 dnevih zafugira. 
 
Poraba: 
Poraba je odvisna od debeline nanosa oz. formata zidaka (ozobljenje).  
    

Format  Ozobljenje Poraba 
Ploščice 4 x 4 x 4 mm  pribl. 1,8 kg/m² 
Profilirana hrbtna stran 6 x 6 x 6 mm  pribl. 2,5 kg/m² 
Kot srednja lega malte 8 x 8 x 8 mm  4 kg/m² 

 
Podlaga: 
Podlaga mora biti trdna, nosilna, stabilne oblike in prosta praha, umazanije, olja, maščob in zrahljanih 
delcev. Močno vpijajoče podlage je treba predhodno zmočiti. Barvne premaze je treba odbrusiti ali odlužiti ali 
pobrisati. Ni primerno za neravne, raztezne in z vlago spremenljive gradbene elemente, kot so  
npr. les in krhki ometi.  
 
Skladiščenje: 
suho in strokovno. 
 
Sestavine: 
Cement, dodatki, dodatne snovi 
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Dobavna oblika: 
5-kg vrečka 
25-kg vreča 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. Upoštevajte varnostna navodila na 
vreči. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalično. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma izpirajte 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   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


