
CHEMOPRÉN 
Na podlahy
KONTAKTNÉ ROZPÚŠŤADLOVÉ LEPIDLO S VYSOKOU PEVNOSŤOU

Na celoplošné lepenie podlahovín, podlepovanie a lepenie profilov a soklových líšt
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VLASTNOSTI
� veľmi vysoká lepivosť
� vysoká konečná pevnosť
� ihneď zaťažiteľné
� možnosť upravenia hustoty Pattex Chemoprén

Riedidlom
� odolné proti čistiacim prostriedkom
� ľahká spracovateľnosť a nízka spotreba
� vhodné pre kolieskové stoličky
� vhodné na podlahové vykurovanie

OBLASTI POUŽITIA
Vysoko kvalitné, mimoriadne pevné kontaktné lepidlo obsahu-
júce rozpúšťadlá. Vhodné na lepenie a podlepovanie PVC
krytín v pásoch a štvorcoch, kaučukových / pryžových krytín
s hladkou, brúsenou zadnou stranou, schodiskových 
a soklových profilov a linoleových krytín, korku a podlepo-
vanie textilných krytín v spojoch na betónový, cementový,
vystierkovaný a iný podklad. Odoláva kolieskovým stoličkám,
je vhodné na podlahové vykurovanie. Aj na lepenie 
na schody, steny a stropy. Nie je vhodné na lepenie 
tvrdeného PVC. Pozor na narušenie mäkčených CV krytín 
od rozpúšťadla! Na lepenie na Thomsit FF 69 použite len
disperzné lepidlá Thomsit K 188 a K 188 E.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlín a sepa-
račných prostriedkov, pevný v ťahu a tlaku podľa STN 
74 4505. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmo-
tou Thomsit. Potery z liateho asfaltu a nenasiakavé podklady
vždy prestierkujte min. 2 mm hrubou vrstvou vyrovnávacej
hmoty Thomsit. Venujte pozornosť návodom na použitie,
najmä miere zrelosti podkladu. Porézne alebo príliš nasiakavé
podklady a steny môžete pred lepením najmenej jedenkrát
pretrieť Chemoprénom Na podlahy zriedeným Pattex
Chemoprén Riedidlom v pomere 2:1 a nechajte zaschnúť.

SPRACOVANIE
Lepidlo sa nanáša na suchý, odmastený a prachu zbavený 

podklad. Nanášajte jednostranne na väčšiu plochu v tenkej
vrstve zubovou stierkou A2, A3 alebo valčekom a lepenú kry-
tinu do vrstvy lepidla otlačte tak, aby došlo k zmáčaniu rubovej
strany krytiny. Pri lepení korkov, schodiskových profilov,
soklových líšt a pri lepení na steny a stropy lepidlo nanášajte
obojstranne na obe lepené plochy. Pred použitím lepidlo
dobre premiešajte. Nanesenú vrstvu lepidla nechajte  cca 10
minút odvetrať, potom lepený diel priložte a pevne pritlačte.
Lepidlo musí byť dokonale odvetrané, pri dotyku prstov na nich
nezostanú žiadne zvyšky lepidla! Po dosiahnutí konečnej
pevnosti môžete začať s prípadným ďalším opracovávaním
podlahy.

NEPREHLIADNITE
Novú receptúru Chemoprén Na podlahy odporúčame
nemiešať s pôvodnou receptúrou. Na riedenie používajte iba
Pattex Chemoprén Riedidlo!
Doba odvetrania a otvorená doba závisia od teploty 
a relatívnej vlhkosti vzduchu. So stúpajúcou teplotou a klesajú-



UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov
slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky,
poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením
týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: 02/502 46 111
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www.thomsit.sk

cou vlhkosťou vzduchu sa skracujú, s klesajúcou teplotou 
a rastúcou vlhkosťou vzduchu sa naopak predlžujú. Dodržujte
max. otvorenú dobu 10-30 minút. Pri celoplošnom lepení, pri
lepení soklových líšt, profilov a na nasiakavé steny môže byť
otvorená doba i polovičná. V takom prípade naneste zák-
ladný náter zo zmesi Chemoprénu Na podlahy a Pattex
Chemoprén Riedidla (viď. príprava podkladu) a nechajte dôk-
ladne zaschnúť. Na takto pripravený podklad nanášajte
samotné lepidlo Chemoprén Na podlahy. 
Lepidlo nesmie preschnúť, inak dôjde k čiastočnému odpadnu-
tiu lepeného materiálu! Chemoprén Na podlahy nie je
vhodný na lepenie korkových dosiek s PVC úpravou zadnej
strany (Cork – o – Plast). V tomto prípade použite Chemoprén
Univerzál alebo disperzné lepidlo Thomsit K 188. Lepidlo
neskladujte dlhodobo pri teplote pod +6°C. S lepidlom
nepracujte pri teplotách podlahy pod +6°C. Ak by vplyvom
nízkych teplôt vznikla z lepidla tuhá hmota alebo rôsol,
nechajte ho pri min. teplote +20°C voľne temperovať (nie
otvoreným ohňom) späť do pôvodného stavu. Kvalita lepidla
zostáva nezmenená. Husté lepidlo môžete zriediť Pattex
Chemoprén Riedidlom na požadovanú hustotu. Väčšie
množstvo riedidla nad originálne prevedenie môže mať vplyv
na kvalitu lepeného spoja. Tento materiál a jeho obal musí byť
zneškodnený ako nebezpečný odpad. Zabráňte uvoľneniu
do životného prostredia. Viď. špeciálne pokyny na obale
alebo kartu bezpečnostných údajov.
Čistenie: Ihneď po dokončení práce s lepidlom očistite pra-
covné náradie Pattex Chemoprén Riedidlom, čerstvé škvrny
na pracovnom odeve opatrne odstráňte benzínom. Zaschnuté
škvrny na textíliách a iných znečistených materiáloch sa dajú
odstrániť Pattex Chemoprén Riedidlom alebo technickým 
benzínom.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a myd-
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí 
do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút 
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 1-2
poháre vody. Nevyvolávajte zvracanie! Pri nadýchaní
dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie.

SKLADOVANIE
Do 24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní 
na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych 
a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

BALENIE
0,5 a 1 l plechové nádoby

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba: béžová
Dodávaná forma: hustá tekutina
Hustota: 0,96 g/cm3

Spotreba: ozubenie A2, A3, valček alebo štetec
200-300 ml/m2

Doba odvetrania: cca 10 minút
Otvorená doba: 10-30 minút v závislosti od teploty,

relatívnej vlhkosti vzduchu a množstva naneseného lepidla
Zaťaženie: ihneď
Konečná pevnosť po nalepení: po 24 hodinách
Vhodná na zaťaženie kolieskovými stoličkami: áno
Tepelná odolnosť pre transport a skladovanie:

od +6°C do +25°C
Odolnosť proti čisteniu: áno
Tepelná odolnosť lepeného spoja po vytvrdnutí:

max. +70°C
Obsah celkového organického uhlíka (TOC):

0,58 kg/kg produktu
Obsah organických rozpúšťadiel (VOC):

0,79 kg/kg produktu
Obsah sušiny: cca 11,77% objemových
Označenie podľa nariadenia o nebezpečných látkach:

F – Veľmi horľavý, Xn – Škodlivý
N – Nebezpečný pre životné prostredie

hĺbka medzery medzi zubami: 1,65 mm
šírka medzery medzi zubami: 1,80 mm
šírka hlavy zubov: 0,50 mm

Štetcom Vhodné na podlahové 
vykurovanie

Vhodné pod 
kolieskové stoličky

Dbať o primerané 
vetranie

Dbať o bezpečnosť 
osôb a majetku

Zubovou stierkou


