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Technický list

1802

Výrobok Cementová tenkovrstvová flexibilná suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004 
a triedy S1 podľa STN EN 12002

Zloženie Cement, piesky, prísady

Vlastnosti Vodeodolné, mrazuvzdorné, vysoko zušľachtené, hydraulicky tvrdnúce lepidlo, so zníženým sklzom 
(T) a predĺženou dobou zavädnutia (E).  Lepidlo vyhovuje požiadavkám na dopĺňajúce vlastnosti. 
Lepidlo vyhovuje triede S1 na stanovenie priečnej deformácie podľa STN EN 12002. 

Použitie Na vnútorné a vonkajšie použitie. Na kladenie rôzneho keramického obkladu a dlažby, platní tmavých 
farieb, prírodného kameňa ako aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby na plochy s vyšším tepelným 
a statickým zaťažením. Lepiaca zmes Baumit Baumacol FlexTop je obzvlášť vhodná na lepenie dlažby 
na dlažbu ako aj na podlahové vykurovanie.

Technické 
údaje

Reakcia na oheň: 
Maximálna veľkosť zrna:
Predĺžená doba zavädnutia – prídržnosť v ťahu:
Vysoká začiatočná prídržnosť v ťahu:
Sklz:
Trieda priečnej deformácie S1:
Hrúbka lepiaceho lôžka:
Spotreba vody:
Spotreba materiálu:
Pochôdznosť:
Doba otvorenia: 
Korekcia polohy obkladu: 
Doba spracovania:  

Trieda A1
0,3 mm
≥ 0,5 MPa (min. po 30 min.)
≥ 1,0 MPa
≤ 0,5 MPa
≥ 2,5 mm a < 5,0 mm
max. 5 mm
cca. 0,32 l/kg (cca. 8 l/ 25 kg vrece)
cca. 3 kg/m2  v závislosti od typu obkladu
po cca. 2 dňoch*
cca. 30 min.*
max. 5 min.*
cca. 4 hodiny*

Spotreba materiálu: priemerne cca. 3 kg/m2, v závislosti od typu obkladu

Zubová stierka (mm) 4 6 8 10

Spotreba cca. (kg/m2) 1,6 2,0 2,5 3,0

Spôsob 
dodávky

Balené: 25 kg vrece

Skladovanie V suchom stave na drevenom rošte 12  mesiacov  

Zabezpečenie 
kvality

Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu,  nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej 
skúšobne

Bezpečnostné 
a hygienické 
predpisy

Všetky detailné informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006
REACH a podľa Zákona č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch nájdete
v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju obdržíte na vyžiadanie
od výrobcu.



Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho 
najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú 
zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Ďalej platia naše „Všeobecné dodacie 
a obchodné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa, prosím, na uvedenej adrese.

1. Podklad
Podklad musí zodpovedať platným normám, musí byť 
suchý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezamrznutý, bez zne-
čistenia, zbavený prachu, olejových škvŕn, mastnoty, odfor-
movacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí. 
Vhodný podklad: všetky bežné stavebné podklady ako 
napr. betón, cementové a sadrové potery, vyzreté omietky, 
murivo, sadrokartón, ako aj hladený betónový podklad, ka-
meninový obklad s nasiakavosťou vody menšou ako 0,5%.  
Vhodné pre oblasti použitia ako obytné miestnosti, sprchy, 
terasy, fasády, bazény, podlahy s podlahovým vykurova-
ním, pri lepení obkladu na obklad, pre mokré priemyslené 
prevádzky.
Nevhodný podklad: drevo, kov, plasty, cementové podklady 
pred ukončením procesu zmrašťovania.
V prípade potreby použiť vhodný penetračný náter, napr. 
Baumit Grund (veľmi savé sadrové podklady ako napr. 
Baumit Nivello Quattro, Alpha 2000 a pod.) alebo Baumit 
SuperGrund na nenasiakavé podklady.

2. Miešanie
Lepiacu zmes zamiešať v čistej nádobe vhodným elektric-
kým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu, bez-
hrudkovú hmotu (čas miešania cca. 3 minúty). 

3. Nanášanie
Lepiaca zmes sa nanáša na podklad ako rovnomerná kon-
taktná vrstva lepidla, ktorá sa rozhrnie vhodnou zubovou 
stierkou v 45° - 60° uhle (floating metóda). Následne sa do 
vrstvy naneseného lepidla ľahko zatlačia obkladové prvky. 
Polohu nalepených obkladačiek je možné skontrolovať 
vodováhou a v prípade potreby upraviť ďalším dotlačením 
(úprava polohy je možná v priebehu cca. 5 min*). Eventuál-
ne zvyšky lepidla je možné odstrániť mokrou hubkou. 

Pri použití v exponovaných priestoroch ako v exteriéri, na 
terasách, v plavárňach sa používa kombinovaná metóda 
lepenia (buttering a floating matóda). Lepidlo sa nanáša na 
povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkla-
dového prvku. 
Pri obkladoch z neznámych druhov kameňa odporúčame 
vykonať skúšku lepenia.
Po nalepení obkladu je potrebné chrániť povrch cca. 24 
hod.* pred mechanickým zaťažením.

4. Informácie a všeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spra-
covania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Neprimie-
šavať žiadne iné materiály. 

Súvisiace produkty:
Základné nátery na podklad: Baumit Grund, 
Baumit SuperGrund, Baumit Uzatvarací základ.
Vyrovnávanie podkladu: Baumit Nivello 10, 
Baumit Nivello 30, Baumit Nivello Quattro, 
Baumacol Planea.

* vzťahuje sa na teplotu prostredia +20° C a rel. vlhkosť vzduchu 
≤ 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky môžu predĺžiť dobu 
zretia.


