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Stručná charakteristika 

Dilekol na koberce je bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo bielej až sivej farby na báze akrylátovej disperzie. Obsahuje látky 

na zvýšenie lepivosti a špeciálne aditíva. Lepidlo je nehorľavé. Používa sa na lepenie kobercov (viazaných, s penovým, plas-

tovým alebo gumovým podkladom), PVC dlážkovín, linolea. Je ho možné použiť i na lepenie obkladačiek, dreva, preglejky a 

penových hmôt (polystyrénu, polyuretánu, tepelnej izolácie POLYFOAM) na savé podklady. Jeho doménou však je lepenie 

nepoddajných záťažových kobercov. 

Spotreba:   cca 400 g/m2 (stierka A2) alebo 500 g/m2 (stierka B1) 

Hustota:   cca 1,5.103 kg/m3 

Aplikačná teplota:  15 až 35 °C 

Doba odvetrania:  15 až 45 minút 

Podklady:  savé materiály (betón, drevo, sadrokartón, lepenka), mazaniny a potery pod podlaho-

   vé krytiny, spĺňajúce požiadavky normy STN 74 4505 

Návod na použitie 

Pred nanášaním sa musí lepidlo dôkladne zamiešať. Lepidlo sa  nanáša na podklad i na rubovú stranu koberca resp. dlážkovi-

ny, je možné použiť i otlačkovú metódu nanášania. K nanášaniu použiť zubovú stierku (najvhodnejšia je A2 prípadne B1). 

Podklad pred nanášaním lepidla treba očistiť a zbaviť prachu, pričom musí spĺňať požiadavky STN 74 4505. Lepený materiál 

sa kladie na natretý podklad skôr než lepidlo zaschne Spájané materiály sa dôkladne popritláčajú k sebe po celej ploche napr. 

pomocou valčeka. Pri lepení veľkých plôch (dlážkovín a pod.) je vhodné toto pritláčanie zopakovať ešte raz do 30 minút po 

spojení plôch. Spájané materiály možno zaťažiť po 24 hodinách. Spoj dosiahne svoju konečnú pevnosť po približne 48 hodi-

nách.  

 

Stierka   A 2      B 1 

       
 

Čistenie 

Náradie sa môže čistiť studenou vodou, kým lepidlo nezaschlo. Po zaschnutí lepidla je treba na čistenie použiť riedidlo Al-

kaprén. Pri znečistení pokožky doporučujeme použiť abrazívnu pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT a pod. 

Balenie a skladovanie 
Plastové dózy objemu 0,8 litra, vedierka s objemom  5; 10; 18 litrov, prípadne iné podľa dohody s odberateľom. 
Dilekol na koberce sa skladuje v pôvodných obaloch, v priestoroch určených na skladovanie pri teplote od +10 do + 30°C. Chrániť pred 

mrazom! 

Záručná doba 
Pri dodržaní uvedených podmienok skladovania výrobca zaručuje plnú funkčnosť výrobku po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Vzhľadom na nezávadnosť lepidla nie je potrebné pri práci s týmto výrobkom dodržiavať žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia s výnim-

kou základných hygienických zásad - nejesť a nefajčiť pri práci, chrániť pri práci pokožku a oči. 

UPOZORNENIE 

Výrobok je v našich laboratóriách testovaný na dodržiavanie predpísaných parametrov . Pri použití iných meracích zariadení 

alebo metodík možno namerať iné hodnoty než tie, ktoré uvádza horeuvedená norma. Výrobca garantuje u výrobku funk-

čnosť pri dodržaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely, než je 

predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za akých bude lepenie vykonávané. Na 

takto použité výrobky výrobca nemôže dávať záruku na kvalitu spoja. Po vydaní tejto informácie sú všetky predchádzajúce 

neplatné 

mailto:slaninkova@matadorfix.sk
http://www.matadorfix.sk/

