
                                                                                                        

 
 

  
 
 

K okamžité aplikaci připravené, jednosložkové, pastózní, vysoce flexibilní disperzní lepidlo určené pro lepení 
obkladů a dlažeb na dřevěné podklady, cementovláknité desky a také obkladu na obklad. 

 

 
 

 Technické údaje 
o Přídržnost k podkladu:  min 0,5 N/mm

2
 

o Pevnost v tlaku:   min 17 N/mm
2
 

o Teplota podkladu:   nad + 12
O
C   

o Teplota při zpracování:  nad + 5
O
C 

o Spotřeba:    1,6 kg/m
2 

(4 mm zuby) 
2,5 kg/m

2
 (6 mm zuby) 

 

 Použití 
Lepidlo je vhodné pro lepení nových obkladů na obklady staré, nebo na dřevěný podklad, právě tak, jako k 
lepení keramických obkladů a kameniny, skla, mozaiky, desek ze styroporu a tepelně izolačních desek z 
minerálních vláken, polystyrenu, polyuretanu. Při použití lepidla ve vnějším prostředí a při lepení 
velkoformátových podlahových desek přidejte 20% cementu, případně přimíchat trochu vody a pomocí 
míchacího nástavce na ruční vrtačce rozmíchejte do vláčné konzistence bez hrudek. 
NELZE POUŽÍT K BAZÉNU! 

 

 Zpracování 
Lepidlo rovnoměrně naneste zubatou stěrkou na podklad. Nanášejte tolik lepidla, aby bylo zaručeno 
plnoplošné přilepení k podkladu. Suché dlaždice vtlačte během cca 30 minut do ještě vlhkého lepidla. Ačkoliv 
se lepící účinek projeví okamžitě, můžete ještě krátce po položení provést korekce. Přebytečné lepidlo 
odstraňte ihned mokrým hadrem. Spárovat obklad stěn můžete nejdříve po 48 hodinách, spárovat dlažbu, dle 
formátu asi po 4 dnech. 

 
 

 Podklad 
Pro dosažení optimálního výsledku musí být podklad pevný, nedeformovatelný, suchý, nasákavý a zbavený 
tuku. Také musí být vodotěsný. Při lepení nových obkladů na staré, je třeba podklad řádně odmastit a 
vysušit. Zdrsněním starých obkladu smirkovým papírem se ještě zvýší přilnavost lepidla k podkladu. Staré 
nátěry a tapety se musí odstranit, pevně držící vrstvy je třeba obrousit. Nerovnosti podlah a stěn vyrovnat 
vhodnou stěrkou. Je-li podkladová plocha sádrová, je nutno ji opatřit vhodným přípravkem proti nadměrnému 
odnímání vody lepidlu. 

 
 Skladování 

Nádoby skladovat uzavřené ve skladovacích prostorách, kde nemůže teplota klesnout pod bod mrazu!! 
 

 

 Balení 
Dodává se v plastových nádobách o váze 4,8 a 20 kg. 
 

Technický list výrobku

FAF

Stavební lepidlo  flexibilní,EXTRAKLASSE,disperzní

Str. 1 



 

 
 

 Ochrana zdraví při práci 
Směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí 
být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním 
krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
 
 

 První pomoc 
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí 
je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru 
vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské 
ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list. 

 
 

 Poznámka 
Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne 
vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však 
právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní 
podmínky. 
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