
K 188
SPECIÁLNÍ DISPERZNÍ LEPIDLO
Optimálně  lepí PVC a CV krytiny

VLASTNOSTI

Velmi vysoká poč áteč ní i koneč ná lepicí síla
Velmi nízká spotř eba
Dobř e odolává změ kč ovadlů m
Neobsahuje rozpouš tě dla
Vhodné pro vybrané textilní podlahové krytiny
Vhodné pod koleč kové ž idle
Vhodné pro podlahová vytápě ní

Vysoce hodnotné, silně  lepicí disperzní lepidlo bez rozpouš tě del 
pro lepení homogenních a heterogenních PVC krytin v pásech a 
č tvercích, PVC na pě ně , korku s PVC rubem, CV krytin, textilních 
krytin s latexovým a PVC rubem i flex dlaž dic na nasákavé 
podklady. Pro gumové krytiny, jako např . Noraplan, použ ijte K 
188 E. Vhodné pod koleč kové ž idle a pro podlahová vytápě ní.

OBLASTI POUŽITÍ

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být rovné, trvale suché, č isté, bez trhlin a se-
parač ních prostř edků , pevné v tahu a tlaku dle Č SN 744505. 
Velmi savé, porézní a praš né podklady opatř ete základním ná-
tě rem R 777, ostatní podklady jiným vhodným základním 
nátě rem Thomsit. Nerovnosti vyrovnejte vhodnou vyrovnávací 
hmotou Thomsit př ípadně  př edem př ebruste. Potě ry z litého 
asfaltu a nenasákavé minerální podklady zásadně  př estě rkujte 
min. 2 mm silnou vrstvou vhodné vyrovnávací hmoty Thomsit. 
Vě nujte pozornost návodů m k použ ití, zvláš tě  míř e vyzrálosti 
podkladu. 

ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo př ed použ itím dobř e zamíchejte a naneste ozubenou 
š pachtlí A3 rovnomě rně  na podklad. U PVC krytin nad 2 mm 
tlouš �ky nebo krytin s drsným rubem a textilních krytin s drsným 
nebo pě novým rubem použ ívejte stě rku B1. Po cca 10 min. od 
nanesení lepidla zač ně te s pokládáním a peč livě  př itlač ujte. 
Lepidlo musí pokrýt rubovou stranu krytiny. Lepené krytiny ve 
formě  pásů  č i č tverců  nesmí být napnuté, musí lež et rovně  a 
musí mít rovné nezvlně né spoje - jinak je nutno je zatíž it. 
Zabraň te stlač ení spojů . Svař ování spár provádě jte nejdř íve 24 
hod. po lepení. Dbejte pokynů  výrobců  krytin k pokládání!
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NEPREHLÉDNETE

Materiál zpracovávejte př i teplotách vyš š ích než  +15°C a rela-
tivní vlhkosti vzduchu niž š í než  75 %. Pokud by se v dů sledku 
delš ího skladování vytvoř il na lepidle š kraloup, musí být 
odstraně n (nevmíchávat!). Č erstvé skvrny od lepidla odstraň te 
vlhkým hadrem. Pracovní nář adí oč istě te po skonč ení práce 
vodou. Po použ ití nádobu ř ádně  uzavř ete. Doba mezi 
nanesením lepidla a samotným slepením závisí na teplotě , 
relativní vlhkosti vzduchu a nasákavosti povrchu. Tato doba se 
zkracuje se zvyš ující se teplotou a sniž ující se relativní vlhkostí 
vzduchu. Opač né klimatické podmínky a nenasákavé povrchy 
způ sobují prodlouž ení této doby. Nevylévejte do kanalizace! Po 
vytvrzení nespotř ebovaného obsahu odlož te na místo urč ené 
obcí k ukládání odpadu. Uchovávejte mimo dosah dě tí!
První pomoc: Př i kontaktu s pokož kou omyjte vodou a mýdlem, 
oš etř ete vhodným regenerač ním krémem. Př i vniknutí do oč í 
vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékař e. 
Př i pož ití vypláchně te ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a 
vyhledejte lékař e. 
Bliž š í informace o produktu naleznete v jeho bezpeč nostním 
listu.



Do 12 mìsícù od data výroby, pøi skladování na paletách, v su-

chém prostøedí, v originálních a nepo�kozených obalech. Chraň -
te př ed mrazem!

SKLADOVÁNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Na�e doporuèení:

Ve�keré údaje vycházejí z na�ich dlouholetých znalostí a zku�eností. Vzhledem k rozdílným podmínkám pøi realizacích a k mno�ství pou�ívaných materiálù slou�í na�e 

písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporuèení. V pøípadì pochybností a nepøíznivých podmínek doporuèujeme provést vlastní zkou�ky, popøípadì si vy�ádat 

odbornou technickou konzultaci. Uveøejnìním tìchto informací o výrobku pozbývají v�echny døíve uveøejnìné informace svoji platnost.

Henkel ÈR, spol. s r.o. 

U Prùhonu 10, 170 04 Praha 7 

tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407 

www.thomsit.cz 

e-mail: info@thomsit.cz 

Plastová nádoba 14 kg

BALENÍ
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Slož ení:                             polyakrylátová disperze 
       s organickými a anorganickými                                  

                                        př ísadami posilujícími lepení
Barva:                               krémově  bílá
Dodávaná forma:              pasta 
Specifická hmotnost:          1,30 – 1,35 kg/l
Hodnota pH:                     6,8 – 7,2
Spotř eba:
ozubení A3:                       cca 330 g/m
ozubení B1:                       cca 350 g/m
Doba odvě trávání:             cca 10 min. 
Otevř ená doba:                 cca 30 - 35 min.
Zatíž ení:                            po cca 24 hod.
Koneč ná pevnost po nalepení:               po cca 72 hod.
Tepelná odolnost pro transport:             od 0°C do +50°C
Tepelná odolnost spoje po vytvrzení:      až  do +50°C
Odolnost vů č i vodě :           podmíně ně  
                                        (po zatuhnutí odolává vlhkosti)
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