
 
 

 

Výrobek:                                                                              Datum aktualizace: 30.4.2014 

 
UNIFLEX V7510 
 
DISPERZNÍ LEPIDLO NA KOREK A PARKETY 
 
 
Složení a charakteristika výrobku: 
Směs plniv dispergovaná ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv. 

 
Odstíny: 
Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném bílém odstínu. 
 
Použití: 
Lepidlo se používá pro lepení nelakovaného obkladového korku na stěny a podlahového korku nebo dřevěných parket  
na podlahy. 
 
Příprava podkladu: 
Podklady musí být savé (omítka, porobeton, beton, dřevo atd.), suché a pevné. Případné staré nátěry ve větších 
vrstvách je nutné oškrábat, výrazně savé a sprašující povrchy je nutné  napenetrovat vhodným penetračním 
prostředkem BARLET, REMAL nebo SOICRAT. Po 1 až 2 hod. schnutí penetrace je možné lepit. 
 
Příklad pracovního postupu: 
Lepidlo se pro lepení neředí. Nanáší se na podklad zubovou stěrkou 1 - 3 mm (A2 nebo A3) při teplotě podkladu 
a prostředí min. +15oC . Korek nebo parkety se kladou do vrstvy lepidla ihned po jeho nanesení, vrstva lepidla se nesmí 
nechat povrchově zaschnout. Povrchové úpravy korku lakováním (např. BAKRYLEX AKRYLUREX V 1301) 
lze provádět až 72 hod. po lepení. 
 
Doporučené způsoby aplikace: 
Zubová stěrka. 
 
Orientační spotřeba: 250-350 g/m2. 
 
Parametry hmoty: 

Obsah netěkavých složek                                   nejméně 59%. 
Viskozita Brookfield                                           min. 30000 mPas 
 
Ředidlo: 

Neředí se, k omytí pomůcek voda. 
 
Skladovatelnost: 
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu 
při teplotě + 5oC až + 25oC. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem! 
 
Likvidace odpadů a obalů: 
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na 
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. 
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 
Dodržujte základní hygienická pravidla. 
 

 
 
 
 
Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při 
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou 
aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit 
konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky 
a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají 
právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění. 

 


