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 � pro všechny druhy keramických, kameninových, skleněných ob-

kladů a dlažeb, kompozitních desek a panelů 

 � pro velkoplošné obklady a dlažby > 5m2

 � na problematické podklady: podlahové vytápění, teracco, dřevěné 

podlahy, OSB desky, kovové a umělohmotné povrchy

 � pro tenkovrstvé i hrubovrstvé lepení

 � na terasy, balkony a fasády, do bazénů a technologických nádrží 

 � pro bytovou, veřejnou a průmyslovou  výstavbu

 � obsahuje bílý cement, který nezpůsobuje trvalé  ušpinění dlažby, 

které se může stát při kontaktu s šedým cementem

ATLAS PLUS MEGA BÍLÝ
flexibilní lepicí malta na dlažby

Polymerová technologie
V receptúře lepidla ATLAS PLUS MEGA BÍLÝ byla použita polymerová technologie. 
Díky vysokému obsahu polymerových pryskyřic, cementové lepidlo získává unikátni 
vlastnosti a je výrobkem s nejvyššími technickými a provozními parametry. Tímto 
zaručuje pevnost na dlouhá léta. Polymery garantují vysokou přídržnost každé dlažby  
k různým  podkladům, také k tzv. problematickým a kritickým podkladům. Díky 
použití speciální drtě lepidlo je roztékavé a vyplňuje celý prostor pod dlaždou – 
tixotropní efekt. Použití bílého cementu omezuje možnost trvalého ušpinění dlaždic.     
Využití polymerové technologie má této výhody:  
• možnost lepení všech druhů dlažeb, jak nasákavých tak i nenasákavých - díky vysoké 
přídržnosti, kterou zaručuje vysoký obsah  polymerových pryskyřic v receptúře lepidla,
• možnost lepení dlažeb na tzv. problematických podkladech, včetně OSB desek, 
sádrokartonových desek, starých dlažeb „dlažba na dlažbu” a také na podkladech 
vystavených velkému mechanickému a termickému zatížení  (díky vysoké odolnosti 
na deformace),
• vyjímečná pružnost a homogenita hmoty – lepidlo je snadno zpracovatelné  
a dokonale se rozetírá po povrchu – adhezní síly zabraňují „vlnění” lepidla na hladítku. 
Díky tixotropním vlastnostem dlažba je stabilni a eliminuje dojem „propadání” během 
pokládky, tuhnutí a vysáchání lepidla.  
Vyztužení vlákny
• Strukturální vyztužení malty celulozovými vlákny pomáha kompenzovat pnutí, které 
vzniká na deformovatelných podkladech.
• Vlákna zlepšují retenci vody v lepidle: omezují následky rychlého odvádění vody na 
spojení se savým podkladem, ale i s nasákavou dlaždičkou a také v zóně odpařování. 
Během tuhnutí a vysýchání lepidla (hlavně když bylo nanesené v maximální tloušťce) 
vlákna akumulují a transportují vodu, čímž udržují její stejnou úroveň v celé vrstvě. 

Vlastnosti
ATLAS PLUS MEGA BÍLÝ se vyrábí v podobě suché směsi cementového pojiva nejvyšší 
kvality, drti a speciálně vybraných modifikačních prostředků.
Nezpůsobuje přebarvení dlaždic – díky bílému cementu je ideální pro lepení 
přírodního kamene a dlaždic náchylných na přebarvení. 
Je velmi pružná – příčná  deformace S1 – přípustný prohyb tvrdého lepidla  
se pohybuje mezi 2,5 a 5 mm. (zkouška dle PN-EN 12002).
Má zvýšenou přilnavost – skutečná přilnavost k betonovému podkladu za normo-
vých podmínek je dvakrát vyšší než přilnavost dle normy PN-EN 12004.  
2 v 1 – vyrovnává podklad a  zároveň lepí dlažbu – je hrubovrstvým lepidlem 
na dlažby  (tloušťka vrstvy do 2 cm),  není třeba zhotovovat dodatečný vyrovnávací  
podklad.
Prodloužený otevřený čas - umožňuje položit obkladačku na lepidlo v průběhu 
30 minut od okamžiku jeho nanesení na podklad – lze jej jednorázově nanést na 
větší povrch a díky tomu minimalizovat čas práce.
Vyplňuje celý prostor pod dlaždičkou – eliminuje vznik prázdných vzduchových 
bublín, v exteriérech budov omezuje proníkání vody pod dlažbu (mráz v kombinaci 
s vodou pod dlažbou způsobí nadzvednutí dlažby a tím ji zničí). Zajišťuje správné 
fungování podlahového vytápění (prázdná místa vyplněná vzduchem pod dlažbou 
izolují teplo).

Zajišťuje úplnou podporu pro velkoplošnou dlažbu - eliminuje možnost vzniku 
prasklín způsobených úderem nebo extrémním tlakem na dlaždici s vzduchovou 
kapsou v prostoru pro lepidlo. 
Dovoluje vytvarovat malý spád ve vrstvě lepidla – díky tvárné konzistenci lepidla 
při širokém rozsahu tloušťky  a využití tixotropních vlastnosti umožňuje zhotovit spád.
Doporučuje se pro pokládání dlaždic náchylných na přebarvení, v různých 
druzích objektů, všude tam kde se požaduje celkové vyplnění prostoru pod 
dlaždicí. Eliminuje dojem propadání dlaždice během tuhnutí a vysýchání 
lepidla. 

Určení

Druhy lepených obkladů a dlažeb

glazované obklady a dlažby +
terakota +

porcelánový gres +
obklady a dlažby z přírodní kameniny 

( žula, mramor, travertin, sjenit,
 břidlice a pod)

+

klinkerové pásky, cihly atd +
kameninové obklady a dlažby +

keramická mozaika +
skleněná mozaika* Provést aplikační zkoušku* 

skleněné obklady a dlažby, 
probarvené a s potiskem

Provést aplikační zkoušku* a řídit se 
pokyny výrobce dlaždic 

obklady a dlažby z betonu 
/ z cementové malty

+

kompozitní obklady a dlažby +
izolační a zvukoizolační panely +

* popis aplikační zkoušky je uvedený v „Důležitých dodatečných in-
formacích“. 

Rozměry lepených prvků

Všechny rozměry dlaždic, dokonce 
větších než 5 m²

+

desky typu slim +

?
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VÝROBEK SHODNÝ
 S EVROPSKOU NORMOU

PRO INTERIÉRY 
A EXTERIÉRY SNADNÁ APLIKACE

MRAZU 
A VODO – VZDORNÁ NA PODLAHY 

APLIKACE ZUBOVÝM 
HLADÍTKEM

TLOUŠŤKA VRSTVY DVA V JEDNOM
POCHŮZNOST 

PO 3 HOD.

PEVNĚ SPOJUJE 
GRESOVÝ OBKLAD 

S PODKLADEM RUČNÍ APLIKACE

C2ES1
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Druh objektu

bytová výstavba +

budovy občanské vybavenosti, 
kanceláře, zdravotnictví

+

obchody a služby +

sakrální stavby +

průmyslové budovy a vícepodlažní 
garáže

+

průmyslové sklady +

silniční stavitelství +

Místnosti welness +

Místo montáže

kuchyň, koupelna, prádelna, garáž +

terasy, balkony, lodžie +

vnější schodiště +

nástřikové místnosti, myčky, místno-
sti myté velkým množstvím vody

+

komunikační tahy +

plochy s malou intenzitou 
pochůzností (individuální výstavba)

+

plochy se střední intenzitou 
pochůznosti

+

fasádyn (včetně zařazených do 
systému ETICS)

Používat ATLAS PLUS BÍLÝ

plochy s velkou intenzitou
pochůznosti

+

Obklady soklů budov Používat ATLAS PLUS BÍLÝ 

Komunikační tahy kromě vnějších 
schodišť 

+

technologické nádrže, bazény, 
fontány, jacuzzi, balneo provozy 

(bez používání agresivních 
chemických látek) 

+

nádrže na pitnou vodu Používat ATLAS PLUS BÍLÝ 

sauny +

Druh podkladu - standardní

cementové podklady a malty +
anhydritové podklady +

cementové, vápenocementové 
omítky

Používat ATLAS PLUS BÍLÝ

sádrové omítky v suchých částech 
místnosti

Sádrové omítky ve vlhkých a mokrých 
částech místnosti

zdivo z pórobetonu
zdivo z pěnosilikátových cihel nebo 

tvárnic 
zdivo z keramických cihel nebo 

tvárnic 
zdivo ze sádrových tvárnic 

Druh podkladu - problematický

beton +

teracco +

minerální, disperzní a reaktivní 
izolační nátěry 

+

suché podklady se sádrových desek +

podlahové podklady 
(cementové nebo anhydritové) 

s vodním nebo elektrickým
 podlahových vytápěním 

+

podlahové podklady s topnou 
rohoží zalitou lepicím tmelem 

+

omítky se stěnovým vytápěním

Používat ATLAS PLUS BÍLÝ
sádrokartonové desky

sádrovláknité desky

cementovláknité desky

stávající keramické a kameninové 
obklady a dlažby tzv
 „obklad na obklad“ 

+

pryskyřičné nátěry do betonu 
slepené s podkladem

+

olejové malířské nátěry pevně 
spojené s podkladem 

+

podlahy z desek (tl. >25mm) +

desky OSB/3 a OSB/4 a také 
dřevovláknité desky na podlaze 

(tl. > 25mm)
+

desky OSB/3 a OSB/4 a také a dřevo-
vláknité desky na zdi (tl. > 18mm)

Používat ATLAS PLUS BÍLÝ 

izolační a zvukoizolační panely +

kovové a ocelové plochy +

umělohmotné plochy +

Technické údaje  

Objemová hustota cca. 1,60g/dm³

 Míchací poměr (voda / suchá směs)
0,21 ÷ 0,24 l / 1 kg

5,25 ÷ 6,00 l / 25 kg

Min/max tloušťka lepidla 4 mm ÷ 20 mm

Okolní teplota a teplota 
připravovaného lepidla a podkladu 

během práce
od +5 °C do +25 °C

Doba zrání cca 5 minut

Zpracovatelnost hmoty* cca. 4 h

Otevřený čas* min. 30 minut

Korekce polohy* cca 10 minut

Pochůznost/ spárování po cca. 24 h

Plné provozní zatížení – pěší provoz* po 3 dnech

Plné provozní zatížení – 
provoz vozidel*

po 14 dnech

Plné zatížení pod vodou – 
bazén/nádrž*

po 14 dnech

Podlahové vytápění 
(nahřáté povrchy)*

po 21 dnech

Uvedené v tabulce časy se doporučují pro podmínky použití při teplotě 
cca 23 °C a vlhkosti 55 % 
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Technické požadavky   
Výrobek vyhovuje požadavkům PN-EN 12004+A1:2012 pro lepidla třídy C2ES1. 
Prohlášení o vlastnostech č. 089/CPR.

 
 
2007, 0767

PN-EN 12004+A1:2012 
(EN 12004:2007+A1:2012)

Cementová lepicí malta na obklady a dlažby, se zvyšenými parametry, 
prodlouženým otevřeným časem, deformovatelný, třída C2E S1, 

pro interiéry a exteriéry budov, na podlahy

Třída reakce na oheň A2fl –s1

Pevnost spojení 
- počatečná přilnavost                                                                     

≥ 1,0 N/mm²

Trvanlivost - přilnavost:
- po tepelném stárnutí            
- po ponoření do vody

- po cyklech zmrazování a rozmrazování             

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²

Příčná deformace ≥ 2,5 mm i < 5 mm

Uvoľňování/obsah nebezpečných látek Viz Bezpečnostní list

Příprava podkladu
Podklad musí být:
• stabilní – dostatečně nosný, pevný, zbavený zbytků látek, které by mohly snížit přilnavost 

a zrání. 
• rovný – maximální tloušťka lepidla je 20 mm, pro vyrovnávání plošných nerovností lze použít 

např. maltu ATLAS ZW 330, podlahové podklady ATLAS SMS, SAM nebo POSTAR.
• čistý – zbavený ulpělých vrstev snižujících přídržnost lepidla, obzvlášť z prachu, špíny, vápna, 

olejů, tuků, vosků, olejových a emulzních nátěrů. Podklad napadený plísněmi a houbami atd. 
Je třeba očistit a ošetřit preparátem ATLAS MYKOS,

• napenetrovaný:
- ATLAS UNI-GRUNT nebo ATLAS UNI-GRUNT PLUS – pokud je podklad extrémně 
nebo nestejnoměrně savý,

- ATLAS GRUNTO-PLAST – pokud má podklad nízkou savost nebo je pokrytý 
vrstvami, jež omezují přídržnost.
- ATLAS ULTRAGRUNT – pokud se jedná o problematický podklad
s hydroizolací:  v případě lepení dlaždic na podkladech vystavených působení 
vody
- ATLAS WODER E – možnost lepení dlažby po 2 hodinách po nanesení izolace 
proti vlhkosti a po 4 hodinách po nanesení hydroizolace

-ATLAS WODER W, ATLAS WODER S – možnost lepení dlažby po 24 hodinách,
- ATLAS WODER DUO – možnost lepení dlažby po 12 hodinách.

.

Upřesňující doporučení pro přípravu podkladu v závislosti na jeho druhu.

Druh podkladu Doporučený postup

Nově zhotovené cementové podklady  
ATLAS POSTAR 80, ATLAS SMS 15 nebo 

SMS 30

Zrání minimum 24 hodin; optimální 
vlhkost < 4% hmotnostně.

Nově zhotovený cementový podklad 
ATLAS POSTAR 20

Zrání minimum 2 dní; optimální 
vlhkost < 4% hmotnostně.

Ostatní cementové podklady

Zrání minimum 28 dní; optimální 
vlhkost < 4% hmotnostně. Penetrace 
prostředkem ATLAS UNI-GRUNT nebo 

ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Anhydritové podklady ATLAS SAM 100, 
SAM 150, SAM 200, SAM 500 

Zrání minimum 2-3 týdny; optimální 
vlhkost  < 0,5% hmotnostně. Pene-

trace prostředkem ATLAS UNI-GRUNT 
nebo ATLAS UNI-GRUNT PLUS. Pokud 

se během schnutí objeví bílý povlak na 
povrchu, je třeba jej odstranit 

mechanickým způsobem 
(broušením) a poté celý povrch odsát 

průmyslovým vysavačem. 
Přebroušení podkladu zrychluje proces 

schnutí.

Cementové a anhydritové podklady 
na podlahovém vytápění

Před nalepením obkladů a dlažeb musí 
být podklady již prohřáté

 a vhodně penetrované prostředkem 
ATLAS UNI-GRUNT nebo 
ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Teracco

Povrch je třeba důkladně odmastit 
a v případě voskovaného teracca  

odstranit jeho vrchní část anebo jej 
odstranit zcela a zhotovit nový 

podklad. Penetrovat přípravkem 
ATLAS ULTRAGRUNT.

Podklady vyrovnávané maltou 
ATLAS ZW 330

Zrání min 5 hodin při tl. vyrovnávací 
vrstvy 5 mm

Zrání min 10 hodin při tl. vyrovnávací 
vrstvy 10 mm

Zrání min 20 hodin při tl. vyrovnávací 
vrstvy 20 mm

Zrání min 48 hodin při tl. vyrovnávací 
vrstvy více než 20 mm

Podklady vyrovnávané maltou 
ATLAS ZW 50

Zrání min 12 hodin při tl. vyrovnávací 
vrstvy 5 mm

Zrání min 24 hodin při tl. vyrovnávací 
vrstvy 10 mm

Zrání min 3 dny při tl. vyrovnávací 
vrstvy 20 mm

Betonové podklady.

Doba zrání je minimálně 21 dní; 
optimální vlhkost < 4% hmotnostně. 

Nutné je naprosté odstranění 
veškerých zbytků z olejových pro 

bednění a jiných chemických látek, 
které mohou zapříčinit zhoršení 

přídržností. Penetrovat přípravkem 
ATLAS ULTRAGRUNT. Plošné 
nerovnosti je nutno zarovnat 

správkovými maltami ATLAS TEN-10 
nebo ATLAS ZW 330.  

Betonové nádrže na pitnú vodu 
a technologické nádrže, bazény 

zhotovené  z vodotěsného betonu

Nutné broušení, pískování nebo 
hydropískování za účelem otevření 

povrchových pórů

Nádrže na vodu
 (pitnou, retenční, a pod.), bazény, 
sprchy a pod. povrchy izolované 

pružnou hmotou nebo tekutou foliou

V případě nutnosti povrch vodotěsné 
vrstvy jemně očistit, tak aby se 

nepoškodila hydroizolace

Olejové a pryskyřičné nátěry.

Nátěry s malou přídržností k podkladu 
se musí mechanicky odstranit. Stabilní 

a dobře k podkladu držící nátěry 
se musí přebrousit (zdrsnit) a odsát 
průmyslovým vysavačem; olejové 
nátěry penetrovat prostředkem 

ATLAS ULTRAGRUNT. Sádrové stěrky, 
které byly použity k vyrovnání ploch je 

třeba zcela odstranit.
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OSB desky a podklady 
z prken – složení vrstev musí být dle 
projektu a vrstvy musí být zhotoveny 

tak, aby nepružily a nedocházelo 
k posunu a deformacím, které 

by mohly poškodit dlažbu. 

- zkontrolovat druh použitých 
dlažebních desek: na podlaze mohou 

být použity desky OSB/3 a OSB/4 
(dle PN-EN 300:2007) o minimální 
tloušťce 25 mm, a na zdech desky 

s minimální tloušťkou 18 mm,
- zkontrolovat stabilitu nosné 

konstrukce podkladu, desky se nesmí 
vlnit ani pohybovat během 

provozování podlahy. Pokud je třeba, 
musíme přidat dodatečnou zpevňující 

vrstvu desek,
- plochy přebrousit smirkovým 
papírem s gramáží 40–60 g/m2,
- odsát vzniklý prach z povrchu,

- pro ochranu před vlhkem a zlepšení 
přilnavosti lepidla naneseme vrstvu 
tekuté fólie ATLAS WODER W nebo 

WODER E, případně penetrační 
preparát ATLAS ULTRAGRUNT 
abychom zlepšili přilnavost.

Stávající keramické nebo kameninové 
obklady a dlažby (pouze v interiéru) 

- zkontrolovat poklepem přídržnost 
obkladů a dlažeb k podkladu; 

jednotlivé uvolněné kusy 
nekompromisně odstranit,

- plochu pečlivě umýt a odmastit,
- glazované obklady a dlažby zdrsnit 

diamantovým kotoučem,
- z povrchu odsát vzniklý prach,

- použít penetrační preparát 
ATLAS ULTRAGRUNT.

Kovové a plechové povrchy
Očistit a odstranit rez, napenetrovat. 

Napenetrovat preparátem 
ATLAS ULTRAGRUNT.

Umělohmotné povrchy  

Je nutné očistit, vybrousit 
a napenetrovat preparátem 

ATLAS ULTRAGRUNT. Před pokládkou 
obkladu nebo dlažby je nutné provést 

zkoušku přilnavosti k umělohmot-
nému podkladu za účelem potvrzení 

schopnosti zavadnutí.  

*) doby uvedené v tabulce se týkají podmínek aplikace při okolní teplotě  
cca 20 °C a 50 % vlhkosti.

Lepení dlažby
Lepení dlažby            
Obsah pytle vsypat do nádoby s odměřeným množstvím záměsové vody (míchací 
poměr je uvedený v Technických údajích) a promíchat směs maloobrátkovým 
míchacím nástavcem pro maltové směsi až do momentu kdy se směs změní v ho-
mogenní hmotu. Namíchané lepidlo se musí ponechat v klidu na 5 minut a poté 
opět promíchat. Takto připravené lepidlo je třeba spotřebovat v průběhu 4 hodin.
Nanášení lepidla 
Lepidlo nanášet na podklad pomocí hladkého ocelového hladítka a pak jej rov-
noměrně rozetřít pomocí zubové strany téhož hladítka (pokud možno jedním 
směrem). Doporučuje se nejdříve nanášet tence na podklad a pak hrubší vrstvu 
přímo zubovou stranou hladítka. Doporučuje se provádět jednosměrné pohyby. 
Na zdi se doporučuje dodržet profilování lepidla ve svislém směru.
Lepení dlažby
Po nanesení lepidla na podklad si lepidlo ponechává své vlastnosti po dobu 
zhruba 30 minut (při teplotě cca 23 °C a 55 % vlhkosti). Během této doby je třeba 
položit dlaždice a dobře je umístit a dotlačit. Nadbytek lepidla, který se objeví 
ve spáře je třeba průběžně odstraňovat. Je třeba dodržet šířku spáry v závislosti 
na rozměrech dlažby a druhu podmínek provozování (informace jsou uvedené 
v Technických listech spárovacích hmot ATLAS).  
Korekce  polohy dlaždic
Polohu dlaždic lze měnit jemným posouváním po lepidle. Lze tak činit zhruba po 
dobu 10 minut od položení a dotlačení dlaždice (v teplotě cca 23 °C a 55 % vlhkosti).
Spárování a provozování dlažby
K spárování dlažby doporučujeme spárovací hmoty ATLAS. Pochůznost a spáro-
vání  je možné po uplynutí cca 24 hodin od položení dlaždiček. Provozní pevnosti 
dosáhne malta po 3 dnech (informace jsou uvedené v Technických údajích). 
Dilatace mezi dlaždičkami, spáry podél stěn, mezery u sanitárních zařízení je 
třeba vyplnit sanitárním silikonem ATLAS SILTON S nebo ATLAS ARTIS.
.

Příklad technologického procesu pokládání dlažby

ETAPA
(další vrstva)

VÝROBEK
Zrání vrstvy před 

provedením další etapy*

Vyrovnání podkladu

Malta ATLAS ZW 330 cca 5 hodin

Malta ZW 50 cca  12 hodin 

Podklad ATLAS POSTAR 80
Podklad ATLAS SMS 15
Podklad ATLAS SMS 30

cca 1 den 

Podklad ATLAS POSTAR 20 cca 2 dny 

Podklad ATLAS POSTAR 10
Podklad ATLAS SAM 100

cca 14 dní 

Podklad ATLAS POSTAR 100
Podklad ATLAS POSTAR 40
Podklad ATLAS SAM 150
Podklad ATLAS SAM 200
Podklad ATLAS SAM 500

cca 21 dní 

Hydroizolace**

ATLAS WODER E
ATLAS WODER S
ATLAS WODER W

ATLAS WODER DUO

cca 2 hodiny
cca 24 hodin
cca 24 hodin
cca 12 hodin

Lepení dlaždic ATLAS PLUS MEGA cca 24 hodin 

Spárování Spárovací hmoty ATLAS 

*podrobné podmínky týkající se zrání jsou uvedeny v Technických listech 
jednotlivých výrobků

** v systémech bez hydroizolace, nezohledňujeme pole označené šedou barvou

Spotřeba
Uvedená v tabulce průměrná spotřeba lepidla se týká aplikace na rovném podkladu. 

Nerovnosti podkladu zvýšují spotřebu lepidla.  
Rozměr dlaždic (cm) Místo aplikace

Doporučovaná 
velikost hladítka 

(mm)
Spotřeba (kg/m²)

15 x 60 podlaha 8 3,0

25 x 40 podlaha 8 3,0

30 x 30 podlaha 8 3,0 

30 x 60 podlaha 10 3,8 

40 x 40 podlaha 10 3,8 

50 x 50 podlaha 10 3,8 

60 x 60 podlaha
12 (obdélnikový zub)
12 (polokulatý zub)

4,5
6,6 

Více než 60 x 60 
např.

90 x 90
120 x 20

300 x 100

podlaha 12 (polokulatý zub) 6,6

Dlaždice typu prkno 
např. 20 x 90

nebo 25 x 100
podlaha 10 3,8
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Balení
Fóliové pytle: 25 kg.
Paleta: 1050 kg v pytlích 25 kg.

Důležité dodatečné informace 
• Nenamáčet dlaždičky před použitím. Při odhadu tloušťky vrstvy lepidla je třeba 

přihlížet k rovinatosti podkladové plochy a spodní strany dlaždic. 
• Otevřený čas - od nanesení lepidla na podklad až do položení posledního kusu 

dlažby – je omezený.  Abychom zjistili zda je možno ještě pokládat dlažbu, 
doporučujeme provést zkoušku. Provádí se tak, že přitlačíme prsty do nanese-
ného lepidla. Pokud lepidlo ulpí na prstech, je možno pokračovat v pokládce 
a lepení. Pokud ovšem se lepidlo na prstech neudrží, je již zavadlé a je třeba 
nanést novou vrstvu čerstvého lepidla. 

• Nářadí čistit čistou vodou ihned po použití. Obtížně odstranitelné zbytky za-
tvrdlého lepidla odstranit prostředkem ATLAS SZOP.

• Obsahuje cement. Může dráždit dýchací cesty. Dráždí kůži. Způsobuje závažné 
poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Uchovávat mimo dosah 
dětí. Nevdechovat prach. Používat vhodné ochranné rukavice, pracovní oděv, 
ochranné brýle a obličejový štít. V případě kontaktu s kůží (nebo vlasy) okamžitě 
odstranit (svléci) celý znečištěný oděv. Umýt pod proudem vody (sprchou).  
V případě podráždění kůže nebo objeví-li se vyrážka, okamžitě vyhledat lékaře.  
V případě vniknutí do očí – opatrně proplachovat vodou po dobu několika 
minut. Odstranit kontaktní čočky (pokud jsou nasazené a lze je odstranit). Ne-
ustále proplachovat. Postupovat dle Bezpečnostního listu.

• Lepidlo skladovat a převážet v hermeticky uzavřených obalech, v suchém 
prostředí (nejlépe na paletách). Chránit před vlhkem. Doba skladovatelnosti 
výrobku za výše uvedených podmínek je 12 měsíců od data výroby uvedeného 
na obalu. Chránit před přímým slunečním svitem. Obsah rozpustného chromu 
(VI) v hotové směsi výrobku ≤ 0,0002 %.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití 
výrobku. Práce s výrobkem je nutné provádět v souladu s bezpečnostními předpisy 
a stavební dovedností. S vydáním tohoto Technického listu se stávají neplatnými 
veškeré předchozí verze týkající se tohoto výrobku. Aktuální technická dokumen-
tace je dostupná na www.atlas.com.pl/cz.
Datum aktualizace: 2018-10-03
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