
Technický list výrobku 
 
 
2-K epoxidové lepidlo 
UZIN KR 421 
Elastické lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice 
pro elastické podlahoviny ve vnitřních a venkovních prostorech 
 
Použití: 
Elastické 2-K lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice vhodné pro elastické podlahoviny ve 
vnitřních a venkovních prostorech.  
 
Vhodné pro / na: 
 
► mechanicky nebo vlhkostí případně teplotně obzvláště namáhané elastické podlahoviny  
     v pásech a čtvercích 
► homogenní a heterogenní PVC a CV podlahoviny 
► kaučukové podlahoviny 
► podlahoviny z umělé trávy, venkovní podlahoviny a podlahoviny pro sportoviště 
► speciální polyolefinové podlahoviny, např. Stratica® od The Amtico Company Ltd. 
     (k tomu si vyžádat technickou poradu k aplikaci) 
► v pracovních, objektových, průmyslových a sportovních prostorech 
► savé a nesavé, nosné, tvarově stabilní podklady a rovněž na staré, elastické nebo minerální  
     užitné podlahoviny 
 
Vhodné pro silné namáhání, např. dopravními prostředky, pro namáhání kolečkovými židlemi   
podle DIN EN 12 529 a rovněž na podlahová topení. 
 
Přednosti výrobku / vlastnosti: 
Pastovité, bezvodé 2 složkové reakční pryskyřičné lepidlo, k rozmíchání z pryskyřice A 
a tvrdidla B. S vysokou odolností epoxidové pryskyřice vodě, chemikáliím a alkáliím a 
elastickou tvárností polyuretanu, s širokým rozsahem použití. 
 
Pojivo:  Polyaminem zesítěná speciální epoxidová pryskyřice. 
 
► Dobře plnící a téměř bez smrštění      ► Mechanicky a chemicky vysoce zatížitelné 
► Velmi vysoká pevnost spoje       ► Odolné vodě, teplu a chladu 
► Elasticky tvárné         ► GISCODE RE 2 / málo rozpouštědel 
► Vysoká konečná pevnost 
 
Technická data: 
Druh nádoby:    kombinovaná nádoba z bílého plechu 
Dodávané balení (A + B):  2 kg, 5 kg, 10 kg 
Skladovatelnost:   nejméně 12 měsíců 
Barva:     světle béžová 
Poměr míchání:   A : B = 100 : 6 váhových dílů 
Spotřeba:    300 – 1200 g/m2 viz „Údaje o spotřebě“ 
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Teplota při zpracování:  nejméně 15 °C na podlaze 
Doba zpracování:   cca 60 minut * 
Doba kladení:    až do 90 minut * 
Pochůzné / zatížitelné:  po 12 – 24 hodinách *   
Konečná pevnost:   po 3 – 5 dnech * 
 
* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být rovný, pevný, bez trhlin, suchý, čistý a zbavený látek, které omezují  
přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích 
oznámit pochyby. 
 
Volné nebo labilní vrstvy odkartáčovat, odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Podklad 
důkladně vysát. Vždy podle podkladu a rozsahu použití zvolit vhodnou penetraci a stěrkové 
hmoty z přehledu výrobků UZIN. 
 
Příklady pro penetrování (P) / Stěrkování (S): 
Cementové potěry:  (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine®, UZINNC 160 ÖkoLine®, UZIN  
NC 170 nebo UZIN NC 172 
Kalcium sulfátové potěry:  (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 110, UZIN NC 170 nebo UZIN NC 172 
Potěry z litého asfaltu:  eventuálně (P) UZIN PE 260 / (S) UZIN NC 170 zušlechtěná UZIN PE 520 
Dřevěné podklady:  (P) UZIN PE 630 / (S) UZIN NC 175 (nejmenší tloušťka vrstvy 3 mm) 
Staré podklady s přídržnými zbytky lepidla:  (P) UZIN PE 260 případně UZIN PE 460 (posypaná 
křemičitým pískem) / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine®, UZIN NC 160 ÖkoLine®, UZIN NC 170 nebo 
UZIN NC 172 
 
Penetraci a stěrkovou vrstvu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na technické listy použitých  
výrobků. 
 
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05! 
 
Zpracování: 
1 Kombi nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu. Plastikový  
   uzávěr a dno nádoby tvořící víko (tvrdidlo B) vícekrát prorazit, např. dlouhým  
   šroubovákem. Tvrdidlo nechat úplně vytéci do spodní nádoby (pryskyřice A). Vyprázdněné  
   víko odstranit a spojené komponenty důkladně promíchat vhodným míchacím nářadím  
   (spirála, vrtule, míchací košík apod.). Dbát na důkladné promíchání, zvláště u dna a stěn  
   nádoby. Velikost nádoby volit tak, aby množství lepidla bylo možno zpracovat před  
   uplynutím doby zpracovatelnosti. 
2 Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou rovnoměrně na podklad. Podlahovinu ihned položit, 
    přitlačit a po cca 2 hodinách převálcovat. Množství lepidla zvolit tak, aby podlahovina byla 
    dobře smočená, ale aby „neplavala“. Lepidlo zpracovat plynule. Dbát na dobu zpracování. 
3  Znečistění lepidlem odstranit v čerstvém stavu ředidlem UZIN VE 124. 
    Vytvrzené lepidlo je odstranitelné jen mechanicky. 
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Údaje o spotřebě: 
Zubová lišta a spotřeba závisí mezi jiným na drsnosti podkladu a struktuře rubu podlahoviny, 
např.: 
Podklad Rub Zubování Spotřeba 
Hladký hladký A 1 300 – 350 g/m2 
Drsný broušený A 2 350 – 400 g/m2 
Hladký / drsný čípky B 3 800 – 1200 g/m2 

 
Důležitá upozornění: 
► Originální balení je při chladném, suchém uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné.  
      Nejlepší teplota skladování 15 – 25 °C. 
► Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C. Nízké teploty prodlužují, 
     vysoké teploty zkracují dobu zpracování a tvrdnutí. 
► Nedostatečně zamíchané lepidlo zůstane měkké a bez pevnosti, proto míchat důkladně 
      několik minut a vyškrábané zbytky nepoužívat. 
► Dbejte mimo jiné na následující normy a doporučení: DIN 18 365 „Podlahářské  
      práce“ / Doporučení Průmyslového svazu lepidel „Lepení elastických podlahovin“. 
 
Ochrana práce a životního prostředí : 
GISCODE RE 2.  Složka A: Obsahuje epoxidovou pryskyřici / Xi: „Dráždivá“.  
Složka B: Obsahuje aminy / C: „Žíravá“. 
Obě složky: Dráždění případně poleptání očí, dýchacích orgánů a pokožky možné. Citlivost kontaktem 
s pokožkou možná. Při zpracování dobře větrat, používat ochranný krém na pokožku, ochranné 
rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu  
s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. 
Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV, bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, list 
bezpečnostních údajů, informace o skupině výrobků a návod vzorového provozu stavby BG pro 
GISCODE RE 2, návod na zacházení Bau-BG „Epoxidové pryskyřice ve stavebním hospodářství“. 
 
Po vytvrzení pachově neutrální jakož i ekologicky a fysiologicky nezávadné. 
 
Likvidace: 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Kovové nádoby zbavené zbytků, vyškrábané 
případně vyčištěné jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu  
a rovněž shromážděné nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s rozmíchaným, 
vytvrzeným zbytkem obsahu a  rozmíchané, vytvrzené zbytky výrobku 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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