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TECHNICKÝ LIST
Fixační lepidlo WB-984
Fixační lepidlo WB-984 okamžitě a snadno použitelné disperzní, fixační
lepidlo, vhodné pro odstranitelnou fixaci podlahových krytin z textilu, PVC a CV
v interiérech na všechny vhodné vodoodolné podklady.
VÝHODY
• Odnímatelnost podlahové krytiny bez porušení podkladu
• Minimální obsah emisí, třída EC 1R
• Bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
• Ficace snadno odstranitelná mycími prostředky, které obsahují louh
• Zabraňuje tvorbě bublin a vln na podlaze
• Odolné šampónování krytin
• Použití bez nutnosti primeru
• Lze aplikovat válečkem – nízká spotřeba
• odolné zatížení nábytkovými sokly i kolečkovými židlemi
• vhodné pro systémy podlahového vytápění
• Snadná aplikace
• Dobrá přilnavost a rychlý vývoj lepivé síly.
• nízká spotřeba
TYPICKÉ POUŽITÍ:
WB-984 je vynikající pro jednostrannou fixaci podlahových krytin v interiérech, s možností
jednoduchého odstranění, bez poničení podkladů. WB-984 má výbornou přilnavost na savé i
nesavé podklady, např. vystěrkované plochy, PVC, CV, teraco, aj. Vzhledem k snadnému
odstranění lepidla z podkladu může být WB-984 použito i na citlivých podkladech.
TECHNICKÁ DATA
Báze:
Barva:
Hustota:
Pracovní teplota:
Teplotní odolnost:
Odvětrávací čas (při+20ºC):
Doba pokládky:
Pochozí:
Úplná doba vytvrzení:
Spotřeba:

Disperze ze synt. pryskyřic s přísadami pro zvýšení lepivého
účinku
bílá
1,1 kg/l
od +15°C
do +50°C (po vytvrzení)
20-90 min.
do 120 minut
po 24 h
po 72 h
Váleček: 100-200 g/m²
A1-A4: 150-250 g/m²

Maximální obsah vlhkosti v substrátu:
• cementové substráty – až do 2%
• anhydritové a sádrové substráty- až do 0,5%
Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02
Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: info@artelit.cz www.artelit.cz

Fixační lepidlo WB-984
Verze 1
5.2007
rev.: 1.2010

• optimální obsah vlhkosti - od 1,5% do 2%
Maximální síla substrátu dle Schmidtova kladiva: >25 Mpa
Optimální vzdušná vlhkost v místnosti: pod 65 %
Optimální teplota substrátu: >15 oC
NÁVOD K POUŽITÍ
Příprava – Vyrovnat podklad, odstranit všechny pukliny a praskliny, poté povrch vysušit a
odstranit volné částice. Po dobu 24 hodin před aplikací skladovat lepidlo i materiály určené k
lepení v místnosti, ve které budou lepeny. Pro fixaci podlahových krytin musí podklad
vykazovat dobrou přilnavost a musí být vodoodolný, čistý a celistvý. Při fixaci na
keramických obkladech, přírodním kameni a parketách nelze zaručit, že po sejmutí krytiny a
očištění bude povrch zcela čistý. U specifických krytin se v jejich technických listech
informujte na vhodnost jednotlivým podkladů. Vyšší obsah vzdušné vlhkosti prodlužuje
odvětrávací čas.
Aplikace – Podlahová krytina by měla být předem aklimatizována na teplotu v místě lepení.
Lepidlo před aplikací promíchat. Lepidlo nanést rovnoměrně po celé ploše válečkem, či
zubovou stěrkou A1-A4. Volba velikosti zubu, či použití válečku určuje podkladová část
krytiny.
Textilní krytiny se syntetickou podkladovou částí pokládat většinou do ´polovlhké fáze
fixace´.
Krytiny s hladkou rubovou stranou pokládat zpravidla do ´přilnavostní fáze fixace´. Na
podlahoviny s hladkým rubem, nebo na nesavé podklady lepidlo nanášet pěnovým válečkem
s malými póry. Na podlahoviny s hrubým rubem, nebo na savé podklady lepidlo nanášet
pěnovým válečkem s většími póry. Na lepení koberců s hrubou strukturou na savý podklad
použít stěrku s jemnými zuby. Stejně tak se do ´přilnavostní fáze´ lepí dlaždice z povlakových
krytin z důvodu lepší následné odnímatelnosti.
Fáze kladení:
Polovlhká fáze: stopy lepidla jsou transparentní, začíná přilnavost je znatelný tah vláken při
zkoušce prstem.
Přilnavostní fáze: povrch lepidla je transparentní, avšak stále lepivý (při zkoušce prstem).
Odstranění krytiny – podlahovou krytinu uchopit v rohu a opatrným stáhnutím ji odstranit
z podkladu. Případné zbytky lepidla odstranit po 30 minutách odmočením v čistícím
prostředku. Odmočení lze v případě potřeby opakovat.
! Nanášení fixace na zbytky starého lepidla může vést k reakci mezi lepidly a tím ke vzniku
nepříjemného zápachu!
Čištění – Skvrny lepidla okamžitě omýt vodou, stejně tak použité nářadí.
LOGISTICKÉ INFORMACE:
Kód výrobku
3.7.5.9

Obsah
12 kg

Balení
Kbelík

Kusů v balení

Standardní množství
na paletě EURO
44

Záruční doba lepidla je 12 měsíců od data výroby, je-li skladováno originálním, uzavřeném
balení. Skladovat při teplotě od +5oC do +30oC. Nevystavujte mrazu.
Načatá balení okamžitě uzavřít, případný povlak na lepidle odstranit a nerozmíchávat.

Dopravní informace
silniční: ADR/RID (cross-border):
bez

vodní: IMDG: letecká: ICAO-TI a IATA-DGR: UN číslo:
bez
bez
žádné
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BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE:
Aplikujte za obvyklých hygienických podmínek. Podrobné informace na bezpečnostním listu
získáte na požádání v Selena Bohemia s.r.o.
Používejte ochranné oblečení. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokyny pro likvidaci: Zbytky výrobku a prázdné obaly musí být znehodnoceny v souladu se
zákonem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.
Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože
podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit
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jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho
specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které
zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti
za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za
jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.
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