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ÖKOTAN  

Bitúmenové lepidlo 

BKP

Bitúmenová lepiaca pasta bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie drenážnych a izolačných 

dosiek všetkého druhu. Spevnená vláknami. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Technické informácie:
Materiál na báze:
Teplota pri spracovaní:
Konzistencia:
Spotreba:
Teplotná odolnosť: 
Doba preschnutia:

Skladovanie:
Forma dodania:
Farba:

bitúmenová emulzia 
+ 5 °C do + 35 °C 
roztierateľná 
cca 1,5 až 3,0 kg/m2 
- 20°C až + 80°C 
cca 1 až 3 dni 
v závislosti na poveternostných podmienkach 
dodržujte pokyny pre spracovanie 
v suchých, vhodných priestoroch chránených proti mrazu 
25 kg  balenie
čierna

Vlastnosti: 

•  neobsahuje rozpúšťadlá 

•  pripravená na použitie 

•  vysoká odolnosť vďaka pridaným vláknam 

Použitie:

•  na lepenie drenážnych a izolačných dosiek všetkého druhu, ako penového polystyrénu, korku, 
    heraklitu  a pod. 
•  na vonkajšie i vnútorné použitie 

Kvalita a bezpečnosť:

•  produkt systému ÖKOTAN bez obsahu rozpúšťadiel  

•  materiál na báze bitúmenovej emulzie 

•  podlieha kontrole kvality

Podklad:  

Podklad musí byť nosný, rovný, na povrchu suchý, čistý a bez prachu alebo iných separačných 

vrstiev (napr. farebných náterov, olejov na náter debnenia). Voľné časti odstráňte. Hodí sa 

tiež na lepenie na bitúmenové silnovrstvové stierky a bitúmenové nátery, rovnako ako na 

lepenie dosiek medzi sebou. Je nutné dodržiavať odporúčania výrobcu na kladenie drenážnych 

resp. izolačných dosiek.

Spracovanie: 

Dosky je možné lepiť bitúmenovým lepidlom ÖKOTAN metódou bodového lepenia alebo 

nanášať tenkú vrstvu lepidla. Pri bodovom lepení naneste lepiace body rovnomerne na zadnú
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stranu dosky a pevne pritlačte na stenu. Pri lepení nanášaním tenkej vrstvy lepidla najskôr 

naneste špachtľou na dosku kontaktnú vrstvu a potom ozubenou stierkou naneste bitúmenové 

lepidlo na celú plochu dosky. Pri lepení dosiek medzi sebou a v miestach kontaktu so zemou 

je nutné celoplošné lepenie tenkovrstvovým spôsobom. Bitúmenové lepidlo ÖKOTAN je 

možné spracovávať aj v interiéri, nezapácha. Po preschnutí sa dá lepiaca pasta vyčistiť iba 

rozpúšťadlami. Doba schnutia je v závislosti od hrúbky vrstvy a podmienkach cca 1 až 3 dni, 

pri lepení dosiek medzi sebou treba počítať s dlhším časom schnutia.

Čerstvé lepidlo je rozpustné vo vode a kým nepreschne, musí sa vhodnými opatreniami 

chrániť pred pôsobením vody, napr. pred dažďom. Bitúmenové lepidlo ÖKOTAN je potrebné 

chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím a nevhodnými poveternostnými vplyvmi (mráz, dážď 

atď.). Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a podkladu nižších ako + 5 °C.

Spotreba:

Spotreba závisí od spôsobu lepenia a pohybuje sa medzi 1,5 až 3,0 kg/m2. 

Skladovanie:

Skladujte v pevne uzavretých obaloch, v suchu, v primeraných podmienkach a chráňte pred 

mrazom.

Forma dodania:

Balenie 25 kg

Upozornenie:

Technické údaje sa vzťahujú na 20 °C / 60% relatívnu vlhkosť vzduchu.

Uvedené údaje sú založené na rozsiahlych skúškach a skúsenostiach z praxe. Nie sú prenosné na každý prípad 

použitia. Preto odporúčame pred aplikáciou vykonať skúšku. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja sú 

vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

Stav: August 2011

Ďalšie informácie: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 

Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 
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