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Stavební lepidlo odpovídající EN 12 004 spl�ující kvalitativní zat�íd�ní C1. Minerální lepidlo ur�eno  pro kladení 
do tenkého, st�edn� silného maltového lože ve vnit�ním i vn�jším  prost�edí. Materiál vhodný pro lepení 
pórobetonových tvárnic. 
 
 
� Technické údaje 

o Pevnost v tlaku:   min 17N/mm2 
o Zpracovatelnost:   2 hodiny  
o Zám�sová voda:   cca 7,5 l/25 kg 
o Teplota p�i zpracování:  nad + 5OC 

 
 
� Barvy 

o Šedá 
 
 
 
� Vlastnosti 

Minerální materiál. Má výbornou p�ilnavost na podklad a je to mrazuvzdorná hmota po vytvrdnutí. 
 
 
 
� Použití 

Pro aplikaci ve venkovním i vnit�ním prost�edí, pro lepení keramických obklad� a dlažeb, kameniny. Dále 
také pro lepení lehkých stavebních ploten, desek z minerálních a skelných vláken. Použití nachází i p�i lepení 
na vápenocementové, cementové podklady a na gletované betonové plochy. Materiál je také vhodný pro 
lepení pórobetonových tvárnic. 

 
 
 
� Podklad 

Vhodným podkladem jsou rovné omítky a betony, zbavené prachu, bednících olej� a nát�r�. Nát�ry je t�eba 
obrousit, odlakovat,nebo smýt. Siln� savé podklady p�ed lepením zvlh�íme. Nejsou vhodné pružné podklady 
a materiály, které se deformují p�sobením vlhkosti, jako nap�íklad d�evo. Rovn�ž nevhodná je k�ehká omítka. 
 
 
 

� Zpracování 
Práškové lepidlo rozmíchejte s vodou (25 kg balení s asi 7 l vody) pokud možno speciálním nízkootá�kovým 
mísidlem do homogenní kaše bez hrudek. Po 15-ti minutovém zrání zpracujte namíchanou sm�s b�hem 2 
hodin. Lepidlo DBK nanášejte zubovým hladítkem tak, aby bylo zajišt�no celoplošné spojení mezi 
podkladem a dlažbou. Na obkládanou plochu nanášejte jen tolik lepidla, abyste pokládali keramiku vždy do 
vlá�ného vlhkého maltového lože. Rozsah této plochy se �ídí savostí podkladu a rychlostí pokládání. �erstvé, 
ješt� nezatvrdnuté lepidlo chra�te p�ed mrazem. 
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� Spot�eba 

Formát Velikost zubu     Spot�eba 
mozaika                                          3x3 mm           cca 1,4 kg/m 2 

obklady                                           4x4 mm           cca 1,8 kg/m 2 

zadní strana profilovaná                 6x6 mm           cca 2,5 kg/m 2 

st�ední lože                                     8x8 mm           cca 4,0 kg/m 2 

 
� Skladování 

V suchu na d�ev�ných paletách. Doporu�ujeme zpracovat do 6 m�síc�. 
 
 
 
� Balení 

Dodává se v pytlích o váze 25 kg. 
 
 
 
� Ochrana zdraví p�i práci 

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásadit�. Maltová sm�s dráždí k�ži a o�i. P�edstavuje 
nebezpe�í senzibilizace p�i styku s k�ží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s k�ží a s o�ima. Používejte 
vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a v p�ípad� pot�eby i ochranné brýle �i obli�ejový štít. Osobní 
pracovní ochranné prost�edky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je t�eba ihned vym�nit. 
P�i práci nejezte, nepijte a neku�te. P�ed pracovní p�estávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a 
potom pokožku ošet�ete repara�ním krémem. Uchovávejte mimo dosah d�tí. 

 
 
 
� První pomoc 

P�i pot�ísn�ní odložte kontaminovaný od�v a k�ži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P�i zasažení o�í 
je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, p�i náhodném požití vypláchn�te ústa a vypijte asi p�l litru 
vody. Ve všech vážn�jších p�ípadech poškození zdraví a p�i zasažení o�í a požití vždy vyhledejte léka�ské 
ošet�ení a léka�i p�edložte k nahlédnutí tento technický list. 

 
 
 
� Poznámka 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných �etnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne 
vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporu�ujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však 
právo na technické zm�ny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní 
podmínky 

 
 
 
 
 
 
� Technický list vydal 
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