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DK Disperzní stavební lepidlo  

 
 
 
 

Chytré stavební hmoty. 
 

 

PODKLAD: 

Podklad musí být pevný, nosný, tvarově stálý, suchý, nasákavý, bez 
mastnost a voděodolný. Při lepení dlažby na dlažbu/obkladu na 
obklad by měl být starý podklad odmaštěn, suchý a opatřený 
přechodovým můstkem QUG. Zdrsnění staré dlažby/obkladů 
brusným diamantovým kotoučem zvyšuje přilnavost. Staré nátěry a 
tapety musí být zcela odstraněny, silně přilnavé vrstvy zdrsněny. 
Nerovnosti podkladu se vyrovnají před lepením vhodnými stěrkovými 
hmotami. Sádrové podlahy je nutné upravit epoxidovou penetrační 
pryskyřicí EG s posypem, stěny (sádrové omítky) penetrovat 
univerzální penetrací UG nebo DTG. 

   
 
 
 
 
 

VLASTNOSTI: 

Vysoce pružné disperzní lepidlo bez rozpouštědel pro interiér. 

Připravené k přímému použití; lepidlo lze bezpečně zpracovávat. 

Jakost je kontrolována. Vysoká lepivost. Snadné zpracování. 
 

 

 

POUŽITÍ: 
Mnohostranné, vysoce pružné disperzní lepidlo připravené k 

přímému použití, s vysokou lepivostí. Pro stěny a podlahy. Vhodné 

pouze pro interiéry. K lepení nových dlaždic/obkladaček na staré, 

na stávající desky nebo dřevěný podklad, pro lepení keramických 

dlaždic/obkladaček, pásků, kameniny, skla, mozaiky, 

polystyrenových a izolačních materiálů (minerální vlna, polystyren, 

polyuretanová tvrdá pěna).  Pro lepení dlaždic na cementové potěry 

a beton, obkladů na sádrové desky, vápeno-cementové a 

cementové omítky, třískové a vláknocementové desky. Vysoká 

lepivost pro stavební hmoty všeho druhu. Speciálně pro lepení 

dlažby na dlažbu/obkladu na obklad. 

Není vhodné pro velkoformátové obklady nebo dlažby. 
 

ZPRACOVÁNÍ: 

Lepidlo nanášet na podklad rovnoměrně hladítkem nebo špachtlí a 

vrstvu následně učesat ozubenou hranou. Sílu nanášené vrstvy je 

nutné zvolit tak, aby bylo dáno celoplošné přilepení. 

Dlaždice/obkladačky během doby otevření (max. 30 minut) vtlačit do 

ještě vlhkého lepidla. I přes okamžité přilnutí existuje ještě po krátkou 

dobu možnost korekce. Zbytky lepidla ihned otřít vlhkým hadříkem. 
 

Spárování lze provádět nejdříve za 48 hodin (u stěn), na podlaze – 

podle velikosti formátu – nejdříve po cca 4 dnech. Při cca 

18°C/50% relativní vlhkosti vzduchu jsou plochy pochozí za cca 

2 dny. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu 

vytvrzení. Nezpracovávat při teplotách vzduchu, podkladu a 

materiálu nižších než +12 °C. Čerstvě zpracovaný materiál je nutné 

chránit před příliš rychlým vysušením a nepříznivými vlivy 

povětrnosti (silné sluneční záření, mráz, srážky, vítr atd.). 
 

Nepoužívat pro lepení v bazénu, nebo velkých formátů obkladů a 
dlažeb. 

 
 

 

SPOTŘEBA: 

 

KVALITA: 
Formát 

Mozaika 

Keramika 

Zuby 

4 x 4 x 4 mm 
6 x 6 x 6 mm 

Spotřeba 

cca 1,8 kg/m2 
cca 2,4 kg/m2 

S kontrolovanou kvalitou.  

Složení: Akrylátová disperze, uhličitan vápenatý, aditiva 

Spotřeba závisí na druhu a velikosti dlaždice/obkladačky a na 

podkladu. 
 

  

Technické informace 

Báze pojiva: Akrylátová disperze 

Teplota při zpracování: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu   
≥  +12 °C a max. +30 °C 

Doba zpracování: cca 30 minut 

Spotřeba: cca 1,8 – 2,4 kg/m2 

Spárování: Stěna: po cca 2 dnech, 
 Podlaha: po cca 4 dnech dle velikosti 

formátu  

Skladování: V chladném suchém prostředí bez mrazu. 

Forma dodávky: Kbelíky 1 kg / 4 kg 

Barva: béžová 
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Disperzní lepidlo DK 

Disperzní stavební lepidlo 

 

 

SKLADOVÁNÍ: 

V chladném suchém prostředí bez mrazu. 
 

 

 

FORMA DODÁVKY: 

Plastové kbelíky 1kg / 4 kg 
 

 

 

LIKVIDACE: 

K recyklaci odevzdávat pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé 

zbytky materiálu je možné likvidovat jako domovní odpad. Likvidace 

živnostníky/firmami: Kód odpadu 170904 (Směsné stavební a 

demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

03) nebo 080410 (Ostatní odpadní lepidla a těsnicí materiály 

neuvedené pod položkou 08 04 09). 

 

 

 
 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Označení podle Nařízení o nebezpečných látkách: odpadá. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí nebo pokožky ihned 

důkladně vypláchněte vodou. Během zpracování a schnutí je nutné 

zajistit důkladné větrání. Během zpracování produktu nejíst, nepít a 

nekouřit. Nenechat proniknout do kanalizace, povrchových vod nebo 

půdy. Nářadí je nutné vyčistit ihned po použití vodou a mýdlem.  
 

Tyto informace vycházejí z četných zkoušek a praktických 

zkušeností. Nelze je uplatnit v každém případě aplikace. Proto 

doporučujeme provést případné aplikační pokusy pro ověření 

vhodnosti použití.  Technické změny v rámci dalšího vývoje 

vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. 
 

 

 

Další informace podá: 

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 

Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon +420 515 500 815 · Fax +420 239 017 726 41  

info@quick-mix.cz 
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