
 

 

 

Technický list 

TL 06.52 FIX 7500 Disperzné fixačné lepidlo na koberce 

 
Výrobok 

Univerzálne bezrozpúšťadlové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. 
Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. 
Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad. 

 
 
 
 
 
Vlastnosti 

• Vysoká prídržnosť na textilné krytiny • Jednoduché odstránenie krytiny 

• Odstránenie lepidla bez nutnosti brúsenia podkladu 

 
 

Použitie 

- Fixačný účinok na textilné krytiny a koberce (pozdĺžne vlákno) 

- PVC na penovke 

- PVC s filcom 

- CV krytina 

- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, 

polystyrén či polyuretán 

 
 

Technické vlastnosti 

Základ disperzia 

Spotreba A2 stierka g/m2 50 – 200 podľa typu valčeka 

Hustota kg/l 1,1  

Čas pokládky min. 10 - 30 vyššia teplota čas skracuje 

Tepelná odolnosť °C + 50  

Aplikačná teplota °C +5 až +35  

Odporučená aplikačná teplota °C +15 až +30  

Otvorený čas hod. 1 vyššia teplota čas skracuje 

Pochôdznosť hod. <24  

Úplné vytvrdenie hod. <72  

Skladovanie  1 rok 
dátum exspirácie uvedený 

na obale 

 
Balenie 
• Vedro 5 kg a 10 kg 

 

Farba 
• Biela 

 

 

 

 



 

 

 

Podklad 

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez mastôt a a starých lepidiel. Pri lepení musí byť podklad vždy nasiakavý pokiaľ je nenasiakavý, lepidlo 

nevyschne alebo podľa veľkosti plochy bude dlho vyzrievať. Lepidlo je stále lepivé, vďaka tomu je možné ho kedykoľvek odstrániť bez 

brúsenia podkladu. 

 

 

Aplikácia 

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy valčekom na PVC krytiny v hrúbke cca 1 – 1,5 mm. Čas pokládky  je 10 až 30 min.  

pri  +23 °C.  Ak je teplota vyššia,  čas sa skracuje.  Podľa možností preveďte fixáciu  a zaťaženie lepeného spoja.  Úplné vytvrdenie je po 

24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote 

lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 50 - 200 g/m2 (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). 

 

Skladovanie 

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum exspirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmrznúť. Chráňte pred 

slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí. 
 

Čistenie 

Nevytvrdnuté lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdnuté lepidlo vyčistite mechanicky škrabkou alebo nožom. 

 

Bezpečnosť 

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.52 >> 

 
Aktualizácia 

Aktualizované dňa  31.05.2021 

Vyhotovené dňa     21.11.2019 

 

 

 
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 

testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 

najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 

žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy 

použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 

skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 

 

 

 

 

 


