
Technický list 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DISPERZNÍ AKRYLÁTOVÉ LEPIDLO  P-2  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Složení : Lepidlo na bázi vodné akrylátové disperze s vápencovým plnivem a s přísadou  
 speciálních aditiv a konzervačních látek.   

 

Vlastnosti :  Homogenní viskózní hmota s vynikající roztíratelností a zpracovatelností, mísitelná  
s vodou. 

Základní parametry :  obsah sušiny  min. 73 %  
                 pH  8,0 - 8,5 

 
Použití: Disperzní akrylátové lepidlo P-2 se používá k jednostrannému lepení interiérových podlahovin 
     PVC a koberců. Disperzní akrylátové lepidlo P-2  je vhodné pro použití tam, kde je alespoň 

     jedna plocha lepeného spoje ze savého materiálu. 
 

Postup lepení :  Z podkladu musí být odstraněny mastnoty a nečistoty. Penetrace podkladu se provede 
roztokem SOKRATU 2802 A s vodou v poměru 1 : 5 - 10.  Spotřeba penetračního roztoku  (dle 
savosti podkladu) je cca 0,15 kg /m

2

. Při aplikaci je nutné dbát na to, aby teplota podkladu i 

okolí byla v rozmezí +5 
o
C až +30 

o
C.  Disperzní lepidlo P-2 se nanáší přímo na podklad a to 

pomocí kovové stěrky ve vrstvě do cca 1 mm ( 0,25 - 1 kg /m
2

). Spotřeba lepidla je závislá na 
kvalitě podkladu. Tam kde lepidlo slouží zároveň k vyrovnání drobných  nerovností se spotřeba 

zvyšuje na 1,5 - 2 kg /m
2

. Do 10 min od nanesení lepidla na podklad se přiloží lepený materiál.  
Pracovní nářadí ihned po skončení práce omyjte vodou. 

 

Balení : PET obaly : 5 kg, 15 kg, 25 kg. 
 

Skladování : V původních obalech při teplotách +5 
o
C až +30 

o
C je skladovatelnost v krytých skladech 

min. 6 měsíců bez změn vlastností. Disperzní akrylátové lepidlo P-2 je nutno chránit  před 

zmrznutím. Obaly nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření a teplotám nad +40 
o
C. 

 
Bezpečnost a hygiena práce: Disperzní akrylátové lepidlo P-2  je nehořlavé a prakticky  nejedovaté. 

Lepidlo P-2  nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku. Při práci s lepidlem používat 
pracovní oděv a rukavice.Dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít a nekouřit.Po skončení 
práce si umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, dále pokožku ošetřit vhodným  reparačním 

krémem typu Indulona A/64, A/85 nebo Reparon. 
 

První pomoc:  Při zasažení očí - vymývat proudem čisté vlažné vody alespoň 10 minut a vyhledat 
 lékařskou pomoc. 

Při náhodném požití - vypláchnout ústa, vypít 1/2 litru čisté vody. 

Při potřísnění pokožky - odstranit zasažený oděv a pokožku omýt čistou vodou  
a mýdlem. 

V každém případě při zasažení očí nebo po požití předat postiženého okamžitě k lékaři 
s údaji poskytnuté první pomoci.  Ve vážnějších případech poškození zdraví lze konzultovat s 
Toxikologickým informačním  střediskem (TIS) :  Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1,  

120 00 Praha 2             Tel. nepřetržitě přímo : 224 91 54 02 
 

Ekologie: Zbytky,  úkapy lze po zaschnutí ukládat na skládce stavebního odpadu. Prázdné obaly  
       likvidujeme spálením v odpovídající spalovně. 
 


