
Technický list výrobku 
 
Plošné kontaktní lepidlo 
UZIN GN 276 
Silně lepivé rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro elastické podlahoviny 
 
Použití: 
Kontaktní rozpouštědlové lepidlo pro elastické podlahoviny s hladkým nebo pouze jemně 
strukturovaným rubem v pásech nebo ve čtvercích. Pouze pro interiér.  Vhodné mimo jiné:  
► pro PVC a CV podlahoviny 
► pro kaučukové podlahoviny s broušeným rubem 
► pro linoleum, korkové linoleum apod. 
► pro korek a korek-PVC vrstvené podlahoviny 
► pouze pro podklady odolné rozpouštědlům, podlahoviny a materiály, např. potěry, omítky,  
     beton, umělé hmoty, dřevo, kov apod. 
 
Vhodné na všechny rovné, případně vystěrkované podklady, také na staré podlahoviny, nátěry  
a kovové podklady.  Vhodné na teplovodní podlahová topení, i pro namáhání kolečkovými 
židlemi dle DIN EN 12 529.  
Pozor: Dbát na bezpečnostní pokyny (viz „Ochrana práce a životního prostředí”).   
 
Přednosti výrobku / vlastnosti: 
K použití připravené, tekuté rozpouštědlové kontaktní lepidlo s mnoha výhodami  techniky 
lepení. Pro snadnou vznětlivost a uvolňování značného množství rozpouštědlových par má 
omezené použití a jsou nutná ochranná opatření. 
Pojivo:  chloroprenový kaučuk s pryskyřicemi zesilujícími lepivou sílu.  
► Dobře roztíratelné          ► Vysoká okamžitá pevnost  
► Velmi rychle schnoucí         ► Velmi dobrá tepelná odolnost  
► Dlouhá doba kontaktního lepení        ► GISCODE S 1 / s vysokým obsahem  
                                                                                                                         rozpouštědel    
Technické údaje: 
Druh balení:   nádoba z bílého kovu / dóza 
Dodávaná balení:  300 g, 600 g, 5 kg, 10 kg 
Skladovatelnost:  nejméně 12 měsíců 
Barva:    béžová  
Měrná hmotnost:  0,90 kg/l 
Bezpečnostní upozornění: viz „Ochrana práce a životního prostředí“ 
Teplota při zpracování: nejméně 10 °C na podlaze  
Spotřeba:   250 – 400 g/m2 
Doba odvětrání:  10 – 30 minut *  
Doba kontaktního lepení: 40 – 60 minut * 
Pochůzí / zatížitelné:  ihned 
Konečná pevnost:  po 2 – 3 dnech *      * Při 20 °C a normálních podmínkách  
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Příprava podkladu: 
Podklad musí být pevný, rovný, bez trhlin, suchý, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost. 
Podklad zkontrolovat podle příslušných platných norem nebo doporučení a při nedostatcích 
oznámit pochyby. 
Kontaktní plochy musí být co nejhladší a nejrovnější. Křídující nebo sprašné povrchy penetrovat. 
Hladké, nepropustné kontaktní plochy např. plast, kov, staré užitné podlahoviny, nátěry apod. 
důkladně přebrousit. 
Podklad důkladně vysát, drsné a nerovné podklady penetrovat a stěrkovat. Vhodné penetrační  
a stěrkové hmoty zvolit z přehledu výrobků UZIN. 
 
Příklady pro penetraci ( P ) / Stěrkovou hmotu ( S ) : 
Cementové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine, nebo UZIN NC 170 
Kalcium sulfátové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 110 nebo UZIN NC 170 
Potěry z litého asfaltu: (P) UZIN PE 260 (pokud není povrch pískován) / (S) UZIN NC 170 
zušlechtěná UZIN PE 520 
Staré podklady s přilnavými zbytky lepidla: (P) UZIN PE 260 případně UZIN PE 460  
(posypaná křemičitým pískem) / (S) UZIN NC 150 Ökoline, UZIN NC 170 nebo UZIN NC 182. 
 
Podklady nesavé nebo citlivé na vlhkost jako potěry z litého asfaltu, kalciumsulfátové potěry, 
dřevotřískové desky nebo staré podklady stěrkovat v tloušťce nejméně 2 mm. 
Penetraci a stěrkovou vrstvu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na informace o použitých  
výrobcích. 
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05 ! 
 
Zpracování: 
1 Lepidlo před upotřebením dobře promíchat, potom nanést zubovou lištou s velmi jemnými 
   zuby, např. A 5 nebo A 1, rovnoměrně tence, zvlášť na podklad a na rub podlahoviny. 
2 Obě vrstvy lepidla nechat odvětrat nejméně tak dlouho, až se při doteku jeví skoro nelepivé.  
   Potom podlahovinu ihned nebo v době kontaktního lepení přesně položit a celoplošně velmi  
   důkladně přitisknout, vyhladit nebo poklepat. Dodatečná korekce není možná. Po 10 – 20  
   minutách ji ještě jednou přitlačit, zvláště ve spojích a na koncích.  
3 Pro naředění lepidla nebo odstranění znečištění lepidlem použít GN ředidlo UZIN VE 100 
   (pozor u citlivých povrchů / velmi snadno vznětlivé). 
 
Údaje o spotřebě: 
 

K nanesení lepidla na kontaktní plochy použít jemně zubovanou lištu. Spotřeba činí při: 
  Zubování   Podle kontaktní plochy 
      A 5   100 – 150 g/m2 
      A 1   150 – 200 g/m2 
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Důležité pokyny: 
► Originální balení je při chladném, suchém skladování nejméně 12 měsíců skladovatelné.  
     Načaté obaly pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Nádoby skladované v přílišném  
     chladnu se zhoustnutým obsahem uložit do teplé místnosti a případně znovu promíchat. 
► Nejlépe zpracovatelné při 15 – 25 °C, teplotě podlahy nad 10 °C, relativní vlhkosti vzduchu  
     pod 75 %. Příliš vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvoření filmu vodního kondenzátu na  
     odvětrávaných vrstvách lepidla a k nefunkčnosti kontaktního lepení. 
► Podklady, citlivé na rozpouštědla nebo rozpustné podklady, např. živice, potěry z litého 
asfaltu 
     apod. zásadně stěrkovat.  
► Velmi vhodné na podklady, které byly penetrovány 2-složkovou epoxidovou penetrací  
     UZIN PE 460 nebo hlazené 2-K PUR stěrkovou hmotou UZIN KR 410.  
► Dbejte mimo jiné na následující platné normy a doporučení: DIN 18 365 „Podlahářské    
     práce“ / Doporučení Průmyslového svazu výrobců lepidel „Posouzení a příprava podkladů  
     – Lepení elastických a textilních podlahovin“ / Doporučení ZDB „Elastické podlahoviny,  
     textilní podlahoviny a parkety na vytápěných podlahových konstrukcích“. 
 
Ochrana práce a životního prostředí: 
GISCODE S 1 – Vysoký obsah rozpouštědel. Třída nebezpečnosti A I podle VbF. Charakteristika F: 
Snadno zápalné. Xi: Dráždivé. Zabránit styku tekutého výrobku s pokožkou a vdechnutí rozpouštědlových 
par. Rozpouštědlové páry mohou tvořit se vzduchem explozivní směsi. Při a po zpracování dobře větrat. 
Nekouřit, zabránit manipulaci s otevřeným světlem a ohněm. Zabránit tvoření jisker, proto vyřadit 
z provozu všechny elektrické přístroje, spínače apod. Při zpracování používat ochranný krém na pokožku 
a ochranné rukavice. 
Dbejte mezi jiným na: Předpisy VbF, GefStoffV a TRGS 610, bezpečnostní upozornění na etiketě 
nádoby, v bezpečnostním listě, v informacích o skupině výrobků a pokynů  vzorového provozu 
Odborných stavebních společenství pro výrobky s GISCODE  S 1. 
 
Likvidace: 
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. 
Kovové nádoby beze zbytků, vyškrábané příp. bez kapek jsou recyklovatelné [Interseroh]. / Nádoby 
s tekutým zbytkem obsahu a rovněž  shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby 
s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. 
 
 
Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, 
jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány 
nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném 
použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu 
k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. 
 
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. 
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