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PodroPodroPodroPodročje uporabe je uporabe je uporabe je uporabe     
    
Disperzijsko lepilo ima dodana ojačitvena vlakna, ki preprečuje iztiskanje 
lepila pri polaganju in zmanjšajo odtiskavanje pri obremenitvi položene 
elastične talne obloge. 
    
Primerno za: 
 
� za talne obloge iz kavčuka v rolah ali kot plošče, debeline 40, mm, z 

ravno obrušeno hrbtno stranjo in gladko oz. fino strukturirano 
uporabno površino, npr. Norament®, grano, stone ali deco (pri 
posebnih talnih oblogah se posvetujte s proizvajalcem) 

� za homogene obloge s tekstilno in heterogeno PVC- in CV-oblogo 
� za tekstilne obloge s tekstilno hrbtno podlogo (TR) 
� za izolacijske podloge UZIN 
� na zapolnjenih, ravnih in vpojnih podlagah 
� tla s talnim ogrevanjem 
� obremenitve s stoli na valjčke po DIN 12 529 
� mokro čiščenje s šamponiranjem in razpršilno-ekstrakcijsko čiščenje  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prednosti/Prednosti/Prednosti/Prednosti/LastnostiLastnostiLastnostiLastnosti    
 
Disperzijsko lepilo za mokro lepljenje, pred pripravljeno za uporabo, z 
dodatkom ojačevalnih polimerskih vlaken, ki stabilizirajo nanešeno lepilo 
ter pri delu bolje ščitijo sveže položeno talno oblogo pred nezaželenimi 
odtiski, na primer odtiski kolen. V primerjavi s klasičnimi lepili se vlakneno 
lepilo glede neželenih odtiskov bolje izkaže tudi pri kasnejši obremenitvi 
položene elastične talne obloge. Lepilo izpolnjuje visoke zahteve glede 
varnosti in zaščite pri delu, kakovosti zraka v delovnem prostoru in vpliva 
na okolje. 
 
Sestava: modificiran poliakrilat-kopolimer, konzervirno sredstvo 
(izotiazolinon), drugi dodatki, umetna vlakna in mineralna polnila. 
 
� izredno močno lepilo 
� odlično se vpije in sprime s podlago 
� zelo visoka trdnost 
� zelo obstojno na mehčala 
� nevtralnega vonja 
� GISCODE  D 1/ne vsebuje topil 
� EMICODE EC 1/zelo nizkoemisijsko 
 

 

TehniTehniTehniTehnični podatkini podatkini podatkini podatki    

    
Pakiranje: plastično vedro,  14kg 
Skladiščenje: 
 

najmanj 12 mesecev 

Barva: kremnobela 

Poraba: 200-280 g/m2  

Najnižja delovna temperatura:     +15°C  na tleh    

Čas zračenja lepila: 0-20 min* 

Odprti čas (za oblaganje 
obloge): 

okoli 20 min* 

Pohodnost: po 24 urah* 

Končna trdnost: po 3 dneh* 
* Pri +20°C in relativno zračno vlago 65%.
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VlaknenoVlaknenoVlaknenoVlakneno    lepilolepilolepilolepilo    
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NizNizNizNizkoemisijsko, z vlakni ojakoemisijsko, z vlakni ojakoemisijsko, z vlakni ojakoemisijsko, z vlakni ojačano disperzijsko lepilo za talne obloge iz kavano disperzijsko lepilo za talne obloge iz kavano disperzijsko lepilo za talne obloge iz kavano disperzijsko lepilo za talne obloge iz kavčuka, PVCuka, PVCuka, PVCuka, PVC----ja in ja in ja in ja in 

tekstilatekstilatekstilatekstila    
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Priprava podlagePriprava podlagePriprava podlagePriprava podlage    
 
Podlaga mora biti trdna, ravna, nerazpokana, trajno suha, čista ter brez 
madežev (ostankov snovi), ki poslabšajo oprijem. Preglejte podlago po 
veljavnih normativih in tehničnih listih ter takoj opozorite na 
nepravilnosti. 
Podlago temeljito posesajte, nato jo obdelajte s predpremazom in 
izravnalno maso. Ustrezni predpremazi in izravnalne mase so navedeni v 
preglednici izdelkov UZIN.  
 
Primeri izdelave predpremaza(G) / izravnalnega sloja (S):Primeri izdelave predpremaza(G) / izravnalnega sloja (S):Primeri izdelave predpremaza(G) / izravnalnega sloja (S):Primeri izdelave predpremaza(G) / izravnalnega sloja (S):    
 
Cementni estrihi: (G) UZIN PE 60 ÖkoLine® / (S) UZIN NC 150 
ÖkoLine®, UZIN NC 160 ÖkoLine® ali UZIN NC 170. 
 
Anhidritni estrihi: (G) UZIN PE  360 / (S) UZIN NC 110 ali UZIN NC 170. 
 
Estrihi iz litega asfalta: (G) UZIN  PE 260 (brez posipa) / (S) UZIN NC 170 
z dodatkom izdelka UZIN PE 520. 
 
Lesena podlaga: (G) UZIN PE 630 / (S) UZIN NC 175 (najmanj debelina 3 
mm). 
 
Stara podlaga s sprijetimi ostanki lepila: (G) UZIN PE 260 po potrebi UZIN 
PE 460 (s posipom) / (S) UZIN NC 150 ÖkoLIne®, UZIN NA 170 ali UZIN 
NC 182. 
 
Na nevpojne podlage ali podlage, občutljive za vlago, kot so liti asfalt, 
anhidritni estrihi ali stare podlage, nanesite najmanj 2-milimetrski 
izravnalni sloj. 
Osnovni in izravnalni sloj naj se dobro presušita. Za uporabo izdelkov 
upoštevajte produktne informacije v tehničnih listih. 
 

NavodNavodNavodNavodila za deloila za deloila za deloila za delo    
 

1. Lepilo enakomerno nanesite na podlago z ustrezno zobato gladilko 
(glejte podatke o porabi). Nanos lepila naj se zrači glede na debelino 
sloj, sobno temperaturo in vpojnost podlage. Pazite, da vsakič 
nanesete samo toliko lepila, kot ga lahko obložite z oblogo v 
odprtem času. 

2. Položite talno oblogo, jo dobro pritisnite z natiranjem ob podlago 
po vsej površini in po kakih 20 minutah ponovitve natiranje z 
natiralko ali valjčkom. Pazite na dobro omočenje talne obloge na 
hrbtni strani. 

3. Vse madeže lepila še sveže odstranite z vodo. 

 
Podatki o porabiPodatki o porabiPodatki o porabiPodatki o porabi    
 

Hrbtna stran oblogeHrbtna stran oblogeHrbtna stran oblogeHrbtna stran obloge    Velikost Velikost Velikost Velikost 
zobovzobovzobovzobov    

Poraba*Poraba*Poraba*Poraba*    

gladka / brušena A2 300-350 g/m2 

teksti / robata B1 350-400 g/m2 

Pomembna opozorila Pomembna opozorila Pomembna opozorila Pomembna opozorila     
 
� Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v originalni zaprti 

embalaži v zmerno hladnem prostoru. Izdelek ne sme zmrzniti. 
Odprto embalažo po uporabi tesno zaprite in izdelek čimprej 
porabite.  

� Idealni delovni pogoji so: temperatura med 18 in 250C, temperatura 
tal nad 150C in relativna zračna vlaga pod 75%. Pri nižjih 
temperaturah in višji zračni vlagi se čas sušenja podaljša, pri višjih 
temperaturah in nižji zračni vlagi pa skrajša. 

� Vlažna podlaga lahko sproži sekundarne emisije in vonje, zato je za 
polaganje talne obloge primerna samo suha podlaga (CM-test ali 
kalcijevo karbidna metoda). Tudi pri izravnalnih slojih pazite, da je 
podlaga popolnoma presušena. 

� Zatesnitev rež s talilno žico lahko izvedete šele potem, ko se lepilo 
posuši, to je najprej po 24 urah, najbolje šele po 48 do 72 urah. 

� Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, direktive in 
tehnični listi: 

          - DIN 18365: »Polaganje talnih oblog« 
          - tehnični list Industrijskega združenja za lepila »Ocenjevanje in 
             priprava podlage – lepljenje elastičnih in tekstilnih talnih oblog« 
         - tehnični list Centralnega združenja nemške gradbene obrti (ZDB)  
            »Elastične talne obloge, tekstilne talne obloge in parket na  
             ogrevalnih talnih konstrukcijah« 
          - Tehnična informacija 2/1990 Zveznega združenja za estrihe in 
tlake  
             (BEB) »Ocenjevanje in priprava površine anhidritnih tekočih    
             estrihov«. 
 
 

Zaščita pri delu in varstvo okolja 

GISCODE D 1: izdelek ne vsebuje topil po TRGS 610. Ni vnetljiv. Za 
zaščito pri delu je priporočljiva zaščitna krema za roke in zračenje 
delovnih prostorov. 
EMICODE D 1: izdelek oddaja neznatono količino emisij – preizkušen in 
razvrščen v skladu z GEV-smernicami. Po trenutnem vedenju ne oddaja 
relevantnih emisij formaldehida, škodljivih snovi ali drugih hlapnih, 
organskih topil (HOS). Po končni strditvi je brez vonja ter ekološko in 
fiziološko varen. 
Osnovni pogoj za dobro kakovost zraka v prostoru po polaganju talne 
obloge so upoštevanje normativnih delovnih pogojev ter dobro presušena 
podlaga, predpremaz in izravnalni premaz. 

Odstranjevanje 

Izdelka ne smete zliti v kanalizacijo, vodotoke ali v zemljo. Prazno 
plastično embalažo brez ostankov izdelka in suho brezplačno oddajte v 
sistem družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. Zbirni centri 
sistema Slopak so razporejeni po vsej Sloveniji, naslovi pa so objavljeni na 
spletni strani www.slopak.si. Za dodatne informacije o oddaji pokličite 
družbo Slopak. Embalaža s tekočimi ostanki izdelka in sami tekoči ostanki 
so poseben odpadek. Embalaža s strjenimi ostanki izdelka je gradbeni 
odpadek. 

 
 
 
 
 
 

Ti podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbnih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, vaše izbire 
ustreznega izdelka ter načina uporabe. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, poskusite na majhni površini ter pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 01/5110200). Za napake, nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo. Prosimo, da pri 
delu upoštevate tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. Ver. 
01122009/HPD/UNIHEM  


