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Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Teplota zpracování/
teplota podkladu Vyšší než +5 ˚C
Doba na nalepení
obkládaček cca 20 min
Plná zatížitelnost po cca 3 týdnech
Teplotní odolnost do +80 ˚C
Spotřeba  Více než 850 g/m² v závis-

losti na podkladu a povrchu 
stěrkové hmoty

Skladovatelnost
Cca 1 rok v uzavřených originálních nádobách, 
při teplotách nad bodem mrazu.

Lepidlo pro vnitřní obklady: Určené pro velkofor-
mátové obkládačky a lepení obkládaček 
na obkládačky. Ideální pro lepení na pružné 
nesavé podklady jako např. dřevotřískové 
a cementové dřevocementové desky, lamino, 
umakart. Vhodné pro zajištění vodotěsnosti stěn 
v domácích sprchách a koupelnách. Pouze 
pro vnitřní použití, není vhodné pro lepení dlažby.

Jednoznačné přednosti:
   připravené k okamžitému použití 
    velmi vysoká lepivost zaručuje vysokou stá-

lost. Ani velké formáty obkladaček např. 
30 × 30 cm se nepohnou ani o milimetr

    vysoká pružnost umožňuje lepení na pružné 
podklady jako např. dřevovláknité desky 
a cementovláknité desky, umakart, lamino

    lepení obkládaček na obkládačky, aniž dochá-
zí ke sklouznutí obkládaček

   po vyschnutí je tepelně odolné 

Superkleber Dispersion
Obkladové lepidlo
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Pracovní postup
Podklad:
Podklad musí být čistý, únosný a zbavený separačních pro-
středků. Nasákavé podklady ošetřete nejdříve přípravkem Knauf 
Tiefengrund. Staré obklady důkladně očistěte.
 
Příprava:
Při lepení obkladu na obklad je vhodné natřít celou plochu 
penetrací Spezialhaftgrund. Lepidlo Superkleber Dispersion je 
připraveno k okamžitému použití a může se nanášet přímo 
z kbelíku. Lepidlo nanášejte hladítkem na celou plochu 
a „pročešte“ zubovou špachtlí. Poté pevně vtlačte obkládačky 
do vrstvy lepidla a popř. polohu opravte lehkými otáčivými pohy-
by. Plochy potřísněné lepidlem ihned otřete mokrou houbou. 
Po cca 5 dnech lze vyspárovat spáry spárovací hmotou Knauf 
Fugenbunt.

Balení
kbelík 1 kg  EAN 4006379016624  Výrobní č. 00005932
kbelík 3 kg EAN 4006379016631 Výrobní č. 00005935
kbelík 7 kg EAN 4006379016648 Výrobní č. 00005938
kbelík 15 kg EAN 4006379016655 Výrobní č. 00005942




