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Lepidlo na polystyren Bauhus 

Jednosložkové polyuretanové lepidlo, které vytvrzuje působením vzdušné vlhkosti. Lepidlo 
se vyrábí v závodě, který má zaveden systém řízení kvality ISO 9001:2015. 

APLIKACE 

PODMÍNKY ŽÁDOSTI 

BENEFITY 

PŘÍTLAK LEPIDLA 

▲▲▲▲ PŘILNAVOST LEPIDLA K
POVRCHU

▲▲▲▲ ELIMINACE TEPELNÝCH
MOSTŮ

▲▲▲ EFEKTIVITA PRÁCE A ČISTÁ
TECHNOLOGIE

▲▲▲▲ high(i); ▲▲▲▲ elevated(y);
■ normální(y); ▼B - nízká(y); - nepoužije
se

Teplota plechovky/aplikátoru [°C] (ideálně 
+20 °C)

+10 - +30

Teplota okolí/podkladu [°C] 0 - +30 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu. 

1. PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU

• Lepidlo nanášejte v souladu s rozsahem teplot okolí a podkladu uvedeným v tabulce
výše.

• Půda nesmí být zledovatělá, zmrzlá nebo pokrytá sněhem.

• Povrchy vystavené náhodnému znečištění chraňte lepidlem.

• Pokud je povrch polystyrenové desky hydrofobní nebo potažený, měl by se povrch
lepidla před použitím otřít smirkovým papírem, aby se zvýšila přilnavost lepidla k povrchu
polystyrenové desky.

PRO LEPENÍ IZOLACE EPS, XPS V 
SYSTÉMECH ETICS A PRO LEPENÍ 
TEPELNÉ IZOLACE NA PLOCHÉ 
STŘECHY I NA. 
ZÁKLADY. VÍCEPODLAŽNÍ VÝSTAVBA. 
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2. PŘÍPRAVA VÝROBKU

• Pokud je plechovka příliš studená, zahřejte ji na pokojovou teplotu, např. ponořením do
teplé vody o teplotě do +30 °C, nebo ji nechte při pokojové teplotě alespoň 24 hodin.

• Teplota aplikátoru nesmí být nižší než teplota nádoby.

3. APLIKACE

• Používejte ochranné rukavice.

• Silně protřepejte plechovku (10-20 sekund s ventilem dolů), aby se ingredience důkladně
promíchaly.

• Našroubujte plechovku na aplikátor.

• Pracovní poloha kanystru je "ventilem dolů".

JAK LEPIT POLYSTYRENOVÉ DESKY NA SVISLÉ STĚNY 

• Na polystyrenovou desku naneste přibližně 2 cm silný oplet lepidla, jak je znázorněno
níže:

• Velikost proudu a rychlost aplikace regulujte tlakem na spoušť aplikátoru.

• Do 5 minut po nanesení lepidla na polystyrenovou desku přiložte desku ke stěně a
přitlačte ji, nejlépe zednickou latí, až do dosažení spáry cca 3-8 mm.

• První vrstva lepených desek se musí opřít o startovací lištu.

• Povrchy nad nadpražím izolujte pomocí speciálních spojovacích prvků.

• Na korekci položených polystyrénových desek je třeba počkat až 15 minut.

• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, tj. dešti a větru, zakryjte izolované plochy.

• K upevnění polystyrénových desek použijte hmoždinky podle pokynů doporučených pro
systém ETICS.

JAK LEPIT POLYSTYRENOVÉ DESKY NA PLOCHÉ STŘECHY A ZÁKLADY 

• Na polystyrenovou desku naneste přibližně 2 cm silné oplety lepidla, jak je znázorněno
na obrázku níže:
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• Velikost proudu a rychlost aplikace regulujte tlakem na spoušť aplikátoru.

• Do 5 minut po nanesení lepidla na polystyrenovou desku přiložte desku k podkladu a
přitlačte ji, nejlépe pomocí zednické latě, dokud nevznikne mezera cca 3-8 mm.

• Na korekci položených polystyrénových desek je třeba počkat až 15 minut.

• V případě potřeby použijte k upevnění polystyrenových desek hmoždinky podle pokynů
doporučených pro systém ETICS.

4. PRÁCE PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Pokud je práce přerušena na více než 5 minut, je třeba trysku aplikátoru s čerstvým
lepidlem a také ventil vyčistit čističem polyuretanové pěny a plechovku před opětovnou
aplikací protřepat.

5. OMEZENÍ / PŘIPOMÍNKY

• Rychlost vytvrzování, včetně doby korekce, je silně závislá na převládající teplotě a
vlhkosti. Čím vyšší je teplota aplikace, tím kratší je doba. Čím nižší je teplota a čím blíže
je minimální teplota aplikace, tím delší může být doba korekce. Výrobce doporučuje, aby
byla poloha pevných panelů pokaždé korigována.

• Lepidlo vykazuje nedostatečnou přilnavost k polyethylenu, polypropylenu, polyamidu,
silikonu a teflonu.

• Lepidlo je bezpečné pro polystyrenové desky; nepoškozuje je.

• K odstranění čerstvého lepidla použijte čisticí prostředek na polyuretanovou pěnu a

dávejte pozor na to.
že čisticí prostředek může poškodit polystyrenovou desku.

• Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky (např. nožem).

• Kvalita a stav použitého aplikátoru ovlivňuje výkonnost konečného výrobku.

• Nepoužívejte lepidlo v místnostech bez přístupu čerstvého vzduchu a ve špatně
větraných prostorách a nedovolte, aby se nádoba zahřála nad 50 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Barva 

modrá + 

Parametr (+23°C/50% relativní 
vlhkosti) 1) 

Hodnota 

Kapacita (pokrytí plochy) [m²] 6 - 14 
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Doba plného vytvrzení [hodina] (RB024) 24 

Doba otevření [min] ≤ 5 

Doba korekce [min] ≤ 15 

Součinitel tepelné vodivosti (λ) [W/mK] 
(RB024) 

0,036 

Rozměrová stabilita [%] (TM 1004-2013**) ≤ 3 

Třída hořlavosti (DIN 4102) B3 
Třída hořlavosti (EN 13501-1:2008) F 

Vodotěsnost při diferenčním tlaku 2200 Pa* 
[EN 1027:2001]. 

bez úniku 

Mechanická montáž [hodina] 2 

Povrch Adheze 

Přilnavost k betonu [MPa]. > 0,230

Přilnavost k pórobetonu [MPa]. > 0,500

Přilnavost k porothermové keramické cihle 
[MPa]. 

> 0,200

Přilnavost ke dřevu (borovice) [MPa]. > 0,350

Přilnavost k pozinkovanému ocelovému 
plechu [MPa]. 

> 0,180

Přilnavost k sádrokartonu [MPa]. > 0,330

Adheze k desce z extrudovaného 
polystyrenu (XPS) [MPa]. 

> 0,260

Přilnavost k deskám z pěnového polystyrenu 
(EPS) [Mpa]. 

> 0,080

Přilnavost k minerální vlně [MPa]. > 0,090
Přilnavost ke sklu [MPa]. > 0,160

Přilnavost ke korkové desce [MPa]. > 0,400

Přilnavost k jemně zrnité střešní plsti [MPa] > 0,350

Přilnavost k izolačním deskám z pěnového 
skla [Mpa]. 

kohezní porucha v materiálu 

1) Všechny uvedené parametry vycházejí ze zkoušek a laboratorních testů podle interních norem výrobce a jsou silně
závislé na podmínkách vytvrzování pěny (teplota nádoby, prostředí, podklad, kvalita použitého zařízení a dovednosti
osoby, která pěnu nanáší). U spár širších než 3 cm se mohou hodnoty parametrů lišit od hodnot uvedených v tabulce
technických údajů.

** Zkoušky provedené pro mezeru 3 mm v externím ústavu Zkušební protokol č. LK02-2289/11/Z00NK 
*Zkouška provedená pro drážku: Délka (864 ± 2) mm Hloubka (102 ± 1) mm Šířka (9,5 ± 0,5) mm v externím ústavu Zkušební
protokol NR LK02-2289/11/Z00NK
***pro průměr hadice 2 - 3 cm 

****Výrobce používá zkušební metody schválené společností FEICA, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly transparentní a
reprodukovatelné výsledky zkoušek, což zákazníkům zaručuje výrobek s konzistentními vlastnostmi. Zkušební metody jsou k
dispozici na internetových stránkách FEICA: http://www.feica.com (Náš průmysl -> PU pěna (OCF) -> Zkušební metody OCF).
FEICA je mezinárodní sdružení zastupující evropský průmysl lepidel a tmelů, včetně výrobců OCF pěn.

http://www.feica.com/
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PŘEPRAVA / SKLADOVÁNÍ 

Přepravní teplota Doba přepravy pěny [dny] 

< -20°C 4 

-19°C ÷ -10°C 7 

-9°C ÷ 0°C 10 

Lepidlo si zachovává trvanlivost 12 měsíců od data výroby za předpokladu, že je skladováno 
v původním obalu ve svislé poloze (ventilem nahoru) na suchém místě při teplotě +5 °C až 
+30 °C. Skladování při teplotách vyšších než +30 °C zkracuje trvanlivost výrobku a
negativně ovlivňuje jeho výkon. Výrobek je možné skladovat při teplotě
-5 °C, ale ne déle než 7 dní (s výjimkou přepravy). Nádoby s lepidlem není dovoleno
skladovat při teplotách nad +50 °C ani v blízkosti otevřeného ohně. Skladování výrobku v
jiné než doporučené poloze může vést k zablokování ventilu. Plechovka se nesmí rozdrtit
ani propíchnout, ani když je zcela prázdná. Neskladujte pěnu v kabině vozu. Přepravujte
pouze v zavazadlovém prostoru.
Podrobné informace o přepravě naleznete v bezpečnostním listu výrobku (MSDS).

Výše uvedené údaje, doporučení a rady vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumu a 
zkušeností a jsou poskytovány v dobré víře v souladu se zásadami naší společnosti a našich 
dodavatelů. Přestože jsou navrhované postupy považovány za běžné, měl by se každý 
uživatel tohoto materiálu přesvědčit všemi možnými způsoby, včetně zkoušení konečného 
výrobku za vhodných podmínek, o vhodnosti dodaného materiálu pro jím zamýšlené účely. 
Společnost ani její oprávnění zástupci nenesou odpovědnost za případné škody vzniklé v 
důsledku nesprávného nebo chybného použití jejích materiálů. 
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