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UNIFLEX V 7508
Disperzné lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny

Vlastnosti

•  na lepenie PVC podlahovín
•  na lepenie PVC tapiet
•  na lepenie molitanu a penového polystyrénu

Oblasti použitia

Lepidlo Uniflex V 7508 je disperzné lepidlo bez obsahu rizpúšťadiel, vhodné na le-
penie PVC a CV podlahových krytín, PVC krytín s penovou podložkou, gumených 
a textilných podlahových krytín na betón, sadru, drevo, drevotrieskové a drevovlák-
nité dosky. Lepidlo je vhodné aj na lepenie PVC tapiet, papieru, poťahových textílií, 
molitanu, penového polystyrénu a podobných materiálov na nasiakavé podklady. 
Na lepenie podlahových krytín na namáhané podlahy odporúčame iné vhodné 
lepidlo Ceresit, napr.: K 188, K 188 E. Vhodné pod kolieskový nábytok. Vhodné 
na podlahové vykurovanie.

Technické údaje

Dodávaná forma: pasta
Farba: sivá
Zloženie: disperzné lepidlo s obsahom plnív,  
 bez obsahu rozpúšťadiel
Hustota: 1,45 – 1,60 kg/m³
Doba odvetrania: 5 – 15 min, v závislosti od teploty  
 a vlhkosti prostredia
Otvorená doba: 5 – 10 min, v závislosti od teploty  
 a vlhkosti prostredia
Zaťažiteľné po: 24 hod.
Konečná pevnosť: po 72 hod.
Teplota prostredia a podkladu  
počas spracovania: min +15 °C
Tepelná odolnosť po vytuhnutí: max. +50 °C
Vhodná pod kolieskové stoličky: áno
Tepelná odolnosť:  
- po vytvrdnutí: až do +50 °C,  
 vhodná na podlahové vykurovanie 
- pre transport: od -20 °C do +50 °C 
- pre skladovanie: od 0 °C do +50 °C 
Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. 
vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne 
predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Spotreba
Zubová stierka Spotreba
A3 cca 300 g/m²
B1 cca 350 g/m² 

Zubovou 
stierkou

Vhodné pod 
kolieskové stoličky

Vhodné na podlahové 
vykurovanie



CE
RE

SIT
_ V

75
08

_ T
DS

_ 2
_ P

LAT
NÝ

 O
D_

03
/2

02
1

Príprava podkladu

Podklady musia byť rovné, trvale suché, čisté, bez trhlín a separačných prostried-
kov, pevné v ťahu a tlaku podľa STN EN 744505. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou 
nivelizačnou hmotou Ceresit. Potery z liateho asfaltu a nenasiakavé podklady pre-
stierkujte v hrúbke min. 2 mm s vhodnou stierkou Ceresit.

Spracovanie

Lepidlo pred použitím dôkladne premiešajte a naneste ozubenou špachtľou 
A3 rovnomerne na podklad. V prípade PVC krytín s hrúbkou nad 2 mm alebo kry-
tín s drsným rubom a textilných krytín s penovým rubom používajte stierku B1. 
Po cca 5 až 10 minútach od nanesenia lepidla začnite s kladením a starostlivo pritlá-
čajte. Lepidlo musí pokryť rubovú stranu krytiny. Lepené krytiny nesmú byť napnuté 
a musia ležať rovno – inak je nutné ich zaťažiť. Zabráňte stlačeniu spojov. Škáry 
zvárajte najskôr 24 hodín po lepení. Dbajte na pokyny výrobcov krytín na kladenie!

Neprehliadnite

Práce realizujte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzduchu 
od +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%. Doba odvetrávania, resp. otvore-
ná doba závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. 
So zvyšujúcou sa teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, 
pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje. 
Utesňovanie škár a zváranie spojov vykonávajte najskôr 24 hodín po lepení. Ak sa 
v dôsledku nevhodného skladovania vytvorila na lepidle škrupina, musí byť od-
stránená (nevmiešavajte!). Čerstvé škvrny okamžite vyčistite vlhkou handričkou. 
Pracovné náradie okamžite očistite vodou. Otvorené balenia starostlivo uzavrite 
a čo najskôr spotrebujte. Zabráňte tomu, aby sa lepidlo dostalo do kanalizácie.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným 
regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou mi-
nimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 
1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produktenájdete v karte 
bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

Likvidácia odpadu

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnutý produkt odovzdaj-
te v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt odovzdajte v mieste zberu nebez-
pečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balenie

1 kg a 5 kg plastové nádoby

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom a chlad-
nom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.
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UPOZORNENIE:  Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako 
nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky 
skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.ceresit.sk


