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Podlahové lepidlo FERMACELL

Pro podlahové prvky FERMACELL   
 
Oblasti použití 
Lepidlo na podlahové prvky FERMACELL je jednosložkové 
lepidlo na polyuretanové bázi. Je vhodné pro lepení 
sádrovláknitých desek popř. podlahových prvků 
Powerpanel TE značky FERMACELL v následujících 
oblastech: 
 
 pro lepení polodrážek všech sádrovláknitých prvků 

popř. podlahových prvků Powerpanel TE  
 pro lepení dodatečné 3. vrstvy sádrovláknitých desek 

FERMACELL 
 pro pokládku podlahových prvků z desek 

FERMACELL na místě 
 
Lepidlo na podlahové prvky FERMACELL není vhodné pro 
slepování desek Powerpanel SE. 
 
Vlastnosti 
 
 Kontrolováno ústavem Eco-Institut 

Köln 
o žádné nebezpečné emise 
 

 Jednoduchá zpracovatelnost 
o speciální dvojitá tryska zajišťuje nanášení 

správného množství lepidla a správné umístění 
lepidla na spoj. 

 
 Vysoká pevnost 
 

Zpracování 
Podlahové prvky se lepí ve polodrážce pomocí 
podlahového lepidla FERMACELL (spotřeba cca. 40-50 
g/m², jedna láhev vystačí na cca 20–25 m² plochy). Na 
polodrážky se nanášejí dvě housenky lepidla. Pomocí 
speciální dvojité trysky lze lepidlo nanášet při jedné 
pracovní operaci. Do 10 minut se přiloží další podlahový 
prvek a sešroubuje se, popř. se spojí pomocí speciálních 
rozpěrných sponek. Podlahové lepidlo FERMACEL je 
vytvrzené po cca 24 hodinách (při 20°C a 65% rel. vlhkosti 
vzduchu). Vytvrzené lepidlo se odstraní pomocí škrabky na 
lepidlo FERMACELL, špachtle nebo dláta. K plnému 
zatížení může dojít až po úplném vytvrdnutí podlahového 
lepidla  FERMACELL . 
Další pokyny: Podlahové prvky FERMACELL - nebo na 
www.fermacell.cz. 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Parametry materiálu 
Spotřeba  cca 40 g/m2  
Vydatnost lahve cca 20-25 m2  

Okolní teplota a teplota 
materiálu 

  + 5 °C 

Teplota zpracování 
lepidla 

  +10 °C 

Doba vytvrzení cca 24 hodin (při 20° C a 65% 
vlhkosti vzduchu) 

Skladování  12 měsíců, chladné místo bez 
mrazu* 

Zápach Slabý charakteristický 

Konsistence hustá 

Barva Béžová-hnědá 
 

* krátkodobé vystavení mrazu při přepravě a skladování nemá na 
podlahové lepidlo FERMACELL žádný negativní vliv 

 

Nanášení lepidla na 
polodrážku podlahového 
prvku  FERMACELL  

Lepení prvků s kompletně 
zaplněnými spárami 

Upevňování pomocí 
šroubů... 

... nebo pomocí rozpěrných 
sponek (10 minut po 
nanesení lepidla). 
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Podlahové lepidlo FERMACELL 

Obchodní data 
Číslo výrobku 79022 

EAN 4007548001670 

Číslo celního 
sazebníku 

29291090 

Množství na paletě 24 kartonů po 18 lahvích 
Množství v lahvi 1 kg 

 
 

Bezpečnostní pokyny 
Při zpracovávání by měly být používány vhodné ochranné 
rukavice. Je nutno dbát na to, aby se kůže, oči, pracovní 
nářadí a oděv nedostaly do styku s nevytvrzeným 
podlahovým lepidlem FERMACELL. Kůži, znečištěnou 
lepidlem je nutno okamžitě umýt mýdlem a vodou. 
Znečištěné pracovní nářadí je nutno okamžitě vyčistit 
pomocí univerzálního ředidla. Vytvrzené lepidlo lze 
odstranit pouze mechanicky. 

Škodlivé pro zdraví: Nesmí se dostat do rukou dětem! 
Další informace o zacházení jsou uvedeny na etiketě nebo 
v bezpečnostním listu podle 1907/2006/ES, článek 31. 
Nouzové telefonní číslo:  0551-19240 

 
 


