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a polymérov

OK!  
ELASTICKÉ 

LEPIDLO C1TE
Dvojitá sila vlákien

 » vynikajúce prevádzkové parametre
 » vysoká odolnosť proti mechanic-

kému zaťaženiu
 » odolnosť proti rýchlym zmenám 

teploty
 » stabilita a záruka upevnenia väčších 

rozmerov obkladov a dlaždíc
 » bezpečné použitie pri zvýšených 

teplotách

 » 3 x  vyššia  počiatočná prídržnosť 
 » obkladové prvky: keramické, 

spekané, mozaika, kamenina, sklo 
 » kúpeľňa, kuchyňa, terasa, balkón, 

garáž, schody, bazén 
 » OSB dosky, sadrokartónové 

dosky, staré obklady a dlažby, 
hydroizolácie, teracco, podlahové 
vykurovanie  

 » dokonalé zavädnutie už pri nízkych 
teplotách



PLUS 
FLEXIBILNÉ LEPIDLO C2TE S1

Polymérová technológia

V receptúre nového lepidla ATLAS PLUS bola použitá POLYMÉROVÁ TECHNOLÓGIA 
ATLAS . Vďaka vysokému obsahu polymérových živíc, cementové lepidlo získalo unikát-
ne vlastnosti s najvyššími technickými  parametrami, čo garantuje trvanlivosť na dlhé 
roky. Prítomnosť polymérov spôsobuje, že lepidlo má veľmi dobrú prídržnosť ku všet-
kým druhom obkladov a dlažieb a tiež ku všetkým podkladom, vrátane problematických 
a kritických. Využitie polymérovej technológie v lepidle ATLAS PLUS poskytuje nasledu-
júce výhody:
 
 » trvanlivé a pevné zlepenie obkladov a dlažieb s problematickými a nesavými podkladmi
 » bezpečné prevádzkovanie pri teplotách vyšších ako 1 °C 
 » pochôdznosť po 24 hodinách, dokonca v prípade lepenia obkladových prvkov v nedo-

statočne vyhriatych miestnostiach v jesennom a jarnom období
 » možnosť použitia na podkladoch, na ktoré pôsobí extrémna vibrácia a mechanické 

namáhanie
 » vysoká odolnosť voči veľkému prevádzkovému zaťaženiu – mechanickému i  teplot-

nému 
 » dokonalá prídržnosť ku všetkým druhom podkladov
 » bezpečné použitie pre všetky druhy rozmerov obkladových prvkov, vrátane tých, kto-

ré majú plochu väčšiu ako 5 m2

Technológia dvojitých vlákien

Je založená na zmesi polypropylénových a celulózových vlákien. Polypropylénové vlákna 
používané v technológii dvojitých vlákien ATLAS sú materiály s veľmi vysokou chemic-
kou odolnosťou voči kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a soliam. Sú hydrofóbne, prak-
ticky neabsorpčné, a preto sú odolné proti mikrobiologickému šoku.  Vlákna zlepšujú 
mechanické vlastnosti malty vytvorením rozptýlenej výstuže v štruktúre malty.

Základné parametre

 » min/max. hrúbka lepidla: 2-10 mm 
 » teplota prípravy lepidla, podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie: 

od +1 °C do +25 °C 
 » spracovateľnosť: cca. 4 h 
 » špárovanie obkladov a dlažieb: po cca. 16/24 h 
 » spotreba: od 2 kg/m2 (rozmery obkladových prvkov 30x30 cm)

Vlastnosti

ATLAS PLUS je zmes obsahujúca najkvalitnejšie cementové pojiva, drte a špeciálne vybra-
né modifikačné prísady. Veľmi plastický – trieda S1 

 » prípustná deformácia zavädnutého lepidla je od 2,5 do 5 mm 
 » je výrobkom s najvyššími technickými a prevádzkovými parametrami
 »  má trikrát väčšiu počiatočnú prídržnosť, tzn.  ≥ 1,5 N/mm² 
 »  rozsah hrúbky vrstvy lepidla (2-10 mm) umožňuje vykonať  tenkovrstvové lepenie na 

rovnom podklade, 
 »  tenkovrstvové lepenie na nerovnom podklade s predchádzajúcim vyrovnávajúcim stier-

kovaním. 
 »  predĺžený otvorený čas - umožňuje pokládku obkladov a dlažieb do lepidlového lôžka 

dokonca 30 minút po nanesení lepidla na podklad 
 »  možno lepidlo nanášať na väčšiu plochu a vďaka tomu efektívne skrátiť pracovné ope-

rácie 
 »  znížený sklz - umožňuje lepiť obklady „zhora” 
 »  lepidlo je určené k lepeniu prakticky všetkých druhov obkladov a dlažieb, bez ohľadu na 

rozmery obkladových prvkov, na všetkých podkladoch, v rôznych objektoch, a dokonca 
i tam, kde existuje vysoké prevádzkové zaťaženie. Odporúča sa pre lepenie obkladov a 
dlažieb v nádržiach pitnej vody, pre potravinársky priemysel, zdravotnícke zariadenia, 
jasle, školky, a pod.

2-10 mm



OK!  
ELASTICKÉ LEPIDLO C1TE

Technológia duálnych vlákien v OK! elastickom lepidle poskytuje na-
sledujúce výhody: 
 » zlepšenie pevnostných parametrov, 
 » zlepšenie retenčných vlastností vody v lepiacej malte, ktoré vďaka vláknam obmedzujú 

dopad náhleho odobrania vody v lepenom spojení na savom podklade
 » obmedzenie efektu „vťahovania” dlaždíc, 
 » značné zlepšenie pracovných parametrov, 
 » zvýšenie stability obkladových prvkov ihneď po prilepení k podkladu.

Základné parametre
 » min/max. hrúbka lepidla: 2-10 mm 
 » teplota prípravy lepidla, podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie: 

od +5 °C do +30 °C 
 » spracovateľnosť: cca. 4 h 
 » špárovanie obkladov a dlažieb: po cca. 12/24 h 
 » spotreba: od 2,2 kg/m2 (rozmer obkladových prvkov 30x30 cm)

Vlastnosti 
OK! ELASTICKÉ LEPIDLO je zmes najkvalitnejšeho cementového pojiva, drte, vlákien  
a špeciálnej kompozície modifikačných prísad vrátane polymérov.

 » s najvyššími technickými parametrami vo svojej triede 
 » Široký rozsah hrúbky nanášanej vrstvy lepidla (2-10 mm) 
 » Predĺžený otvorený čas – až 30 minút po nanesení lepidla na podklad
 » Znížený sklz - umožňuje lepiť obklady „zhora” 
 » Univerzálne použitie: kúpeľne, kuchyne, chodby, garáže, schodiská.

2-10 mm

24h


