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1. Na oãi‰tûn˘ povrch naneseme adhezní 
mÛstek STAVLEP

4. Provedeme hydroizolaci 
LEPENKOU V K¯BLU

2. V‰echny rohy vytmelíme ve vlhku rozpí- 
nav˘m TùSNIâEM tmelem

5. DlaÏby a obklady nalepíme 
LEPIDLEM NA BAZÉNY

3. Do rohÛ aplikujeme prvky TùSNICÍHO 
SYSTÉMU

6. Vyspárujeme SPÁROVAâKOU

 Charakteristika výrobku:

 DvousloÏkové pruÏné hydroizolaãní lepidlo  
 trvale odolávající vodû, hygienicky   
 nezávadné, urãené pro lepení obkladÛ   
 (vãetnû sklenûn˘ch !!!) a dlaÏeb bazénÛ,   
 vodních nádrÏí, vodojemÛ, balkónÛ, lodÏií  
 apod. Díky extremní pruÏnosti, trvalé   
 odolnosti vÛãi vodû a mimofiádné   
 pfiídrÏnosti k podkladu je vhodné pro ty   
 nejtûÏ‰í aplikace, kde je potfieba mít jistotu. 

 • Díky sv˘m vlastnostem je vhodné i pro  
  extrémnû namáhané balkóny a lodÏie
 • trvale odolává vysokému vodnímu   
  pfietlaku (aÏ 80 m vodního sloupce) jak  
  pozitivnû tak negativnû
 • je vysoce pruÏné a umoÏÀuje pfieklenutí 
  i pohybliv˘ch trhlin
 • je trvale mrazuvzdorné
 • zaji‰Èuje pruÏné pfiikotvení lepen˘ch 
  obkladov˘ch prvkÛ k podkladu - vãetnû  
   sklenûn˘ch.

vhodné i
 pro balkóny



PouÏití
LEPIDLO NA BAZÉNY  je dvousloÏkov˘, trvale pruÏn˘, polymercementov˘ lepicí tmel urãen˘ pro lepení nejrÛznûj‰ích obkladov˘ch prvkÛ, vãetnû 
sklenûn˘ch, vhodn˘ pro pouÏití v interiéru a exteriéru. PouÏívá se jako tûsnicí a lepicí mezivrstva zejména pod speciální obklady ve vodárenství, 
ãistírnách odpadních vod, potravináfiském prÛmyslu a speciálních  hydrotechnick˘ch stavbách. PouÏívá se i pro obklady v koupelnách 

a bazénech, na balkónech a lodÏiích – zkrátka v‰ude tam, kde je tfieba s nejvy‰‰í jistotou zajistit trvalou vodotûsnost a pfiídrÏnost obkladu.

Fyzikální a mechanické parametry

Zku‰ební atesty
V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. PrÛbûÏnou nezávislou kontrolu zaji‰Èuje TZÚS Praha. 
Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba. 

Pokyny pro zpracování
Podklad:  Z povrchu podkladu musí b˘t odstranûn ve‰ker˘ nesoudrÏn˘, uvolnûn˘, zvûtral˘ ãi jinak viditelnû po‰kozen˘ beton a povrch betonu 
nesmí b˘t potfiísnûn látkami negativnû ovlivÀujícími soudrÏnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchov˘ch vrstev betonu 
musí b˘t alespoÀ 1,5 MPa. Pfiípadné kaverny nebo jiné povrchové vady je tfieba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON (TH).
Pfiíprava lepicího tmelu: LEPIDLO NA BAZÉNY  je dodáváno  jiÏ ve stanoveném pomûru suché a kapalné sloÏky, kter˘ ãiní  2,5 dílu 
suché sl. : 1 dílu kapalné sl. hmotnostnû. Vlastní pfiíprava se provádí tak, Ïe k tekuté sloÏce se postupnû pfiidává za stálého míchání pfiíslu‰né 
mnoÏství sloÏky suché, aÏ je dosaÏeno ka‰ovité konzistence vhodné pro naná‰ení. K míchání lze pouÏít bûÏné vrtulové míchadlo. Podle 
pouÏitého zpÛsobu naná‰ení nebo úãelu pouÏití lze pfiidat aÏ 10 % vody. Pfii pfiípadné úpravû konzistence tmelu je nutno smûs opût dokonale 
zhomogenizovat.
Doba zpracovatelnosti je pfii 20 °C a relativní vlhkosti 50 aÏ 70 % max. 90 minut. Pfiipraven˘ tmel je nutno vhodn˘m zpÛsobem chránit pfied 
vysycháním.
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí b˘t niÏ‰í neÏ  + 5 °C a vy‰‰í neÏ  + 30 °C.

Vydatnost
Pro vytvofiení lepicí  vrstvy v tlou‰Èce cca 1 mm je tfieba v závislosti na drsnosti podkladu nanést 1,6 aÏ  2,0 kg/m2. Doporuãená tlou‰Èka vrstvy 
tmelu závisí na typu pouÏitého obkladu a zpÛsobu expozice. Pro interiér doporuãujeme hfiebenovou stûrku 5 mm, pro exteriér 8 mm. Orientaãní 
spotfieba na 1 m2 je zhruba 3 kg suché sloÏky. 

Balení a skladování
Sada 15 kg suché sloÏky + 6 litrÛ kapalné sloÏky je balena v PP vûdrech a doba skladovatelnosti v neporu‰en˘ch obalech je 24 mûsícÛ. Sada 
25 kg suché sloÏky v 25 kg papírovém pytli s PE nástfiikem + 10 litrÛ kapalné sloÏky v PP vûdru má dobu skladování 12 mûsícÛ.  

Ochrana zdraví pfii práci
Práce s dvousloÏkov˘m LEPIDLEM NA BAZÉNY nevyÏaduje Ïádná mimofiádná hygienická opatfiení. V˘robek (suchá sloÏka) obsahuje alkalické 
sloÏky, a je tudíÏ nutno zabránit zejména kontaminaci oãí a sliznic.
Pro v˘robek platí TL LNB/HAS. Údaje oti‰tûné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupn˘ch v˘robci v dobû vydání. 
Tento technick˘ list pozb˘vá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V pfiípadû potfieby a jak˘chkoli pochybností ãi 
nejasností kontaktujte v˘robce.

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
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