
 

TECHNICKÝ LIST 

PUFAS KONTAKTKLEBER K 12 

Kontaktné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel. 

 

 

Oblasť použitia:  Lepidlo K12 je vhodné pre lepenie korkových obkladov, polystyrénu na polystyrén, kobercov, filcov na savé aj nesavé, rovné, 

ploché podklady ako napríklad podlahy, drevo, parkety a laminát, keramika, linoleum a podobné podlahy.  

 Vhodné pre podlahové vykurovanie. 

 PVC - podlahové krytiny nie sú vhodné ako podklad pre lepenie. 

 

Technické údaje: Surovinové báza:   umelá disperzia, prírodná živičná disperzia 

 Hustota:    cca 1,00 g/cm
3
 

 Hodnota pH:   cca 8 

  Spotreba:    cca 250 g/m
2
 

 

Príprava podkladu: Podklad musí byť únosný, suchý a rovný. Silno savé a piesčité podklady napenetrovať prípravkom Pufas Tiefengrund LF. 

Zaprášené podklady očistiť a napenetrovať. Hrubé a nerovné podklady vyrovnať nivelačnou hmotou. Vosk z drevených podláh 

a povrchov je nutné pred lepením odstrániť pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. 

 

Spracovanie: Na podklad i lepený materiál rovnomerne naniesť lepidlo K12 a nechať dostatočne odvetrať. Pre nanášanie lepidla K12 

odporúčame použiť valček s krátkym vlasom alebo štetec. Po odvetraní musia byť lepené plochy okamžite spojené. Lepený diel 

priložiť presne na podklad a silne pritlačiť. Lepený diel musí byť priložený na podklad absolútne presne, po kontakte oboch 

natretých plôch lepidlom nie je už možné dodatočne prevádzať žiadne korekcie. 

 Prilepené podlahové krytiny sú okamžite po spojení priechodné. Nasledujúcu úpravu povrchu možno prevádzať najskôr po 24 

hodinách. 

 Korkové obklady by mali byť minimálne 24 hodín pred lepením uskladnené v miestnosti určenej pre ich lepenie. 

 Dodržiavať pokyny výrobcov lepených materiálov. 

 Nespracovávať pri teplotách pod +15
o
C a pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu ako 75%. 

 Pracovné pomôcky umyť okamžite po použití vodou. 

 

Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať k recyklácii alebo likvidovať ako plastový odpad. 

 

Skladovanie:  Obaly skladovať starostlivo uzatvorené. Skladovať v chlade, nie v mraze. 

 

Doba použiteľnosti: Minimálne 2 roky od dátumu výroby. 

 

Balenie: 700g, 2,5kg, 5kg 

 

Číslo výrobku: 342 

 

Výrobca: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, DE 811505914 

 

Dovozca: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 95301 Zlaté Moravce, rebiop@rebiop.sk  

 

 


