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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
Lepidlo na PVC 

 

 

UZIN KE 2438 
 
 
Disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel na PVC.
 
 

Oblasť použitia: 
 
UZIN KE 2438 je disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel pre podlahové 
krytiny z PVC pre vnútorné priestory s dobrou otvorenou dobou 
lepenia, ľahko roztierateľné. 
 
Vhodné pre/na: 
 
► teplovodné podlahové vykurovanie 
► bežné PVC a CV krytiny, tiež s textilným rubom 
► textilné krytiny s PVC alebo penovým rubom 
► ľahkú prevádzku v obytných a komerčných priestoroch, ako sú 
kancelárske budovy, byty atď. 
► elastické podložky UZIN 
► normálne namáhanie v bytových, komerčných a objektových 
priestoroch 
► savé, vyšpachtľované povrchy 
► namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529 
► mokré šampónovanie a strojové čistenie podľa RAL 991 A2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosti výrobku/ vlastnosti:  
 
                                       
► bez rozpúšťadiel 
► ľahko roztierateľné 
► dobrá otvorená doba 
► hospodárne 
► GISCODE RU 1 / bez rozpúšťadiel 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
 
Technické údaje :  
 

Druh balenia :   umelohmotné vedro  

Dodávané balenie:   17 kg  

Skladovateľnosť :   najmenej 12 mesiacov  

Farba :    krémovo-béžová 

Spotreba :   275-375 g/m2 

Teplota pri spracovaní :  najmenej 15 °C na podlahe  

Doba odvetrania:   5 – 10 minút*  

Doba kladenia:  25 – 30 minút*  

Zaťažiteľné:   24 – 48 hodín*  

Konečná pevnosť:  po 3 dňoch 

  
* pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu . 
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UZIN MK 92 S 
 

 

Príprava podkladu: 
 
Podklad musí byť rovný, pevný, bez trhlín, suchý, čistý a zbavený 
všetkých látok, ktoré znižujú priľnavosť. Podklad skontrolujte v 
zmysle platných noriem a doporučení a pri nedostatkoch oznámte 
pochybnosti. Podklad dôkladne vysajte, potom napenetrujte a 
vystierkujte. Podľa podkladu, podlahoviny a namáhania vyberte z 
prehľadu výrobkov UZIN vhodnú penetráciu a stierkovaciu hmotu. 
Penetráciu a stierkovaciu hmotu nechajte vždy riadne vyschnúť. 
Dodržiavajte pokyny uvádzané v technických listoch výrobkov.  
 
Pri príprave podkladu dodržiavajte STN 74 45 05!  
 
Nesavé, alebo na vlhkosť citlivé podklady, ako napr. nové asfaltové 
potery špachtľovať min. v hrúbke 2 mm, kalcium sulfátové potery v 
min. hrúbke 1-2 mm a staré podklady min. v hrúbke 2 mm. Podklad 
a stierkovaciu hmotu nechať dobre vyschnúť. Dodržiavajte pokyny v 
technických listoch. 
 
Spracovanie: 
 
1. Lepidlo naniesť vhodnou zubovou lištou (pozri "Údaje o 
spotrebe") rovnomerne na podklad a podľa naneseného množstva, 
klímy v miestnosti, savosti podkladu a druhu podlahoviny nechať 
odvetrať (pozri "Dôležité upozornenia"). Naniesť len toľko lepidla, na 
koľko je možné v dobe jeho lepivosti možné položiť podlahovinu. 
2. Podlahovinu položiť, celoplošne votrieť a po cca 20 minútach ju 
ešte raz riadne votrieť alebo prevalcovať.  
Dbať na riadne zmočenie rubu podlahoviny. 
3. Znečistenie lepidlom odstrániť v čerstvom stave vodou. 
 

Údaje o lepidlách: 
 

PVC s hladkým rubom A1 cca 275 – 325 g/m2 

PVC so štruktúrovaným 
rubom, koberce 

s penovým rubom 
A2 cca 325 – 375 g/m2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dôležité upozornenie: 

 

►Originálne balenie je pri mierne chladnom uskladnení najmenej 
12 mesiacov skladovateľné. Chrániť pred mrazom. Načaté balenie 
dôkladne a tesne uzatvoriť a obsah čo najskôr spotrebovať. 
► Najlepšie spracovateľné pri 18 - 25 C, teplote podlahy nad 15 C, 
relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%. Nízke teploty a vysoká 
vlhkosť vzduchu predlžujú, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu 
skracujú dobu kladenia, tuhnutia a schnutia. 
► Suché, savé podklady zlepšujú počiatočnú lepivosť 
a preschnutie.  
► Utesnenie škár zváracou šnúrou vykonať najneskôr po 24 
hodinách, najlepšie po 48 - 72 hodinách. 
► Dbajte, okrem iného, na nasledujúce normy a odporúčania: 
– DIN 18 365 „Podlahárske práce”  
– Odporučenie Priemyslového zväzu výrobcov lepidiel "Posúdenie 
a príprava podkladov - Lepenie elastických a textilných podlahovín 
a "Lepenie elastom. podlahovín"  
– Technickú informáciu 2/1990 Spolkového zväzu Poter a 
podlahovina (BEB) "Posúdenie a príprava povrchu anhydritových 
tekutých poterov". 
 
 
 
Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia :  
GISCODE D 1 - bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610. Nie je zápalné. Pri spracovaní – 
sa zásadne odporúča používanie ochranného krému na pokožku a vetranie 
pracovných priestorov. Základným predpokladom pre najlepšiu možnú kvalitu 
vzduchu v miestnosti po podlahárskych prácach sú normalizované podmienky 
na kladenie podlahoviny a riadne vyschnuté podklady, penetrácie a stierkovacie 
hmoty. 
 
LIKVIDÁCIA  
Zvyšky výrobku, pokiaľ je to možné, zhromaždiť a ďalej použiť. Zabráňte úniku 
do kanalizácie, do vôd alebo do zeme. Plastové nádoby, riadne vyčistené sú 
recyklovateľné / INTERSEROH/. Nádoby s tekutými zvyškami obsahu taktiež 
zhromaždené ako i tekuté zvyšky sú zvláštnym odpadom. Nádoby s 
vytrvrdnutým zvyškom obsahu sú stavebný odpad. 


