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Technický list výrobku
PRODUKTDATENBLATT
1-KHybrid-Montagekleber
Montážní lepidlo
1-K

codex
100
codex SKSK100
Vodovzdorné,
jednosložkové
hybridní
lepidlo
těsnícíund
hmota
Wasserbeständiger,
gebrauchsfertiger
1-K
Hybrida DichtMontagekleber

Anwendung:
Oblasti
použití
1-K Hybridklebstoff
fürlepidlo
die Verklebung
Fliesen,keramické
Marmor- dlažHybridní
jednosložkové
pro lepenívon
mramoru,
und
Natursteinen,
Beton
Profilen,
Schienen,
Holzleisten,
Fensby, přírodního kamene, betonových profilů, kovových lišt, dřevěných
prvků,
parapetů,
poplastovaných
balkonových
profilů
apod.
terbänke, Metallen, Kunststoffen u. ä. Einsetzbar an Wand, Boden und Decke im Innen- und Aussenbereich.

Lze aplikovat na stěnu, podlahu a strop do vnitřního i vnějšího
prostředí.

Geeignet für:

Fliesen, Keramik

Produktvorteile
/ Eigenschaften:
Vlastnosti / Přednosti

Die Verklebung von codex Dichtbändern

Einkomponentiger,
verarbeitungsfertiger
Hybrid-MontageJednosložkové hybridní
montážní lepidlo v tubě
pro okamžité
klebstoff
in derdobrou
Kartusche.
Sehr pro
gut UV
wetterUV-bestänpoužití. S velmi
odolností
zářeníund
a povětrnostním
vlivům. und
Po úplném
vytvrzení
odolává případným
nátěrům (přetídigkeit
nach völliger
Aushärtung
anstrichverträglich
im
ratelné).
přilnavost
mírně vlhké povrchy.
Bez
agrese
Sinne
derVýborná
DIN 52452,
Teil 4.i na
Hervorragende
Haftung,
sogar
vůčileicht
mnohým
kovům.
auf
feuchten
Oberflächen. Verträglich mit vielen Metallen.

Vhodné
uplatnění pro / na
Naturstein

► keramickou
dlažbu a obklad
Fliesenträgerelemente,
Hartschaum
► přírodní
a
umělý
kámen
Styropor
► lepení těsnících pásek codex
Viele Metalle
► pro zavěšené konstrukce
Kunststoffe
► styropor
Hart-PVCpěnu
► tvrzenou
Epoxidharz
► kovové
materiály
GFK hmoty
► umělé
► tvrzené
PVC
lackiertes
Holz
► epoxidovou pryskyřici
►
lakované dřevo
Geeignet
auf:
► betonové konstrukce

Fliesen, Keramik
Naturstein
Fliesenträgerelementen, Hartschaum
Styropor
Diversen Metallen
Kunststoffen
Hart-PVC
Epoxidharzen
GFK
lackiertem Holz
Beton

Zusammensetzung: Modifizierte Silan-Präpolymere, mineralische Füllstoffe, Additive.

► dobrá přilnavost i ke kašírovaným tkaninám
► výborná
přilnavostvon
na většinu
podkladů
Gute Einbindung
Vliesgeweben
► přetíratelné
Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
► lze aplikovat i na mírně vlhké podklady
Auch auf
leicht feuchten
einsetzbar
► lepidlo
eliminující
smykovéUntergründen
pnutí
► stabilní
Anstrichverträglich
► GISCODE
RS 10 Spannungsausgleichende
Verklebung
► EMICODE EC 1 R PLUS – velmi nízké emise

Standfest
RS10
EMICODE EC 1 R PLUS - Sehr emissionsarm

Technická data
Druh balení

12 kartuší / karton

Doba skladování

18 měsíců

Barva

šedá

Teplota při zpracování

+5°C až +35°C

Teplota podkladu

min. 10°C

Gebindeart
Doba
tuhnutí/ vytvrzení

122Kartuschen/Karton
ca
mm / 24 hod.*

Lagerfähigkeit
Hustota

18 kg/
Monate
1,5
dm3

Farbe

grau

Dichte

1,5 kg/dm³

Verarbeitungstemp.

+ 5 bis +35 °C

Untergrundtemperatur

mind. 10 °C

Abbindezeit / Aushärtung

ca. 2 mm/24 Stunden*

Technische Daten:

* Při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

*Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.
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codex SK 100
Příprava podkladu
Kontaktní plochy musí být pevné, únosné, čisté, suché, zbavené
nečist a mastnoty a v případě potřeby očištěné přípravkem na
bázi alkoholu. Podklad a lepené materiály musí být ve vzájemné
toleranci s montážním lepidlem codex SK 100, tzn. Nesmějí
obsahovat bitumen, tér a jiné separátory. V případě nejistoty
doporučujeme provést adhezní zkoušku. U povrchů opatřených
nátěrem je zkušební vzorek nutný, zajistí se tím snesitelnost různorodých materiálů (např. povrchová úprava s obsahem akrylu).
Povrchové látky mohou způsobit migraci změkčovadel (plastifikátorů), což může negativně ovlivnit přilnavost lepidla. Zbytky
starých lepidel, těsnících tmelů nebo jiných látek ovlivňujících
přilnavost je nutné beze zbytku odstranit.
Dbejte příslušných pokynů uvedených v Technických listech
souvisejících produktů.

Zpracování
1. Odřízněte u kartuše záslepku na závitu a našroubujte vytlačovací hubici, seříznutou na potřebnou šířku.
2. codex SK 100 naneste na podklad nebo lepené díly způsobem, kterým eliminujete vzduchové bubliny. Podle velikosti
lepené plochy, roztažnosti materiálu, možného vnitřního pnutí
nebo mechanického namáhání doporučujeme vrstvu 1-3
mm Při plošném lepení lze nanést tmel i ozubenou stěrkou,
hladítkem a podobně.
3. Lepený díl je třeba co nejdříve položit do vrstvy lepidla a řádně
přitlačit. Při plošném lepení kašírovaných materiálů nebo pásů
s kašírovaným rubem je třeba lepit bez výskytu vzduchových
bublin, tedy s plošným přitlačením a s vyváděním uzavřeného
vzduchu do stran.
4. Nevytvrzené lepidlo codex SK 100 lze odstranit čistícím prostředkem s obsahem alkoholu. Zatvrdlé lepidlo lze odstranit
pouze mechanicky.

Důležitá upozornění
► Minimální trvanlivost se vztahuje na originální balení při skladování v suchu
a v nemrznoucím prostředí, nejlépe při teplotách mezi +5°C až +25°C.
Načatá balení je třeba pečlivě utěsnit a obsah následně co nejrychleji zpracovat. Pokud by byl výrobek codex SK 100 vystaven delší dobu (několik
týdnů) vysokým teplotám nebo zvýšené vlhkosti vzduchu, může to mít
vliv na trvanlivost výrobku, resp. nelze následně vyloučit změny vlastností
tmele.

► Schnutí nastává vytvrzením pomocí vzdušné vlhkosti. Rychlost vysychání

a vytvrzování nezávisí pouze na teplotě a vlhkosti prostředí, ale v podstatné
míře i na síle nanášené vrstvy a připravenosti lepicích ploch. Při tloušťce
vrstvy např. více jak 15 mm se vytvrzování podstatně prodlužuje. Rychlejší
vysychání a tuhnutí lze očekávat tehdy, pokud je přímý kontakt tmele se
vzduchem nebo pokud jsou lepené plochy nasákavé nebo propustné.
Suché nebo nesavé podklady a silné vrstvy prodlužují vysychání na 3 – 5
dní, někdy i více.

► Lepené díly musí být před slepením dostatečné vypnuté, aklimatizované a
přizpůsobené následnému klimatu v prostoru.

► Hybridní lepidlo codex SK 100 je stejně jako ostatní lepidla stejné báze

přetíratelná a platí zde doporučení dle DIN 52 452-4. Lze jej rovněž přetřít
lakem bez nežádoucího poškození. Lepidlo však v těchto případech musí
být zcela vytvrzené.

► Slepená nebo vyplněná místa chraňte před působením vody nebo vlhkosti
do doby úplného vytvrzení, nebo do doby vzniku voděodolného povlaku.

► U plastických hmot s obsahem změkčovadel (např. měkčené PVC) může
dojít k jinému zbarvení nebo ke ztrátě přilnavosti.

► Při sanačních a opravných pracích musí být zbytky původních lepidel,
těsnících tmelů, zbytky barev jiné neúnosné vrstvy zcela odstraněny.

► Mimo všechny normy a směrnice je třeba dbát na pokyny uvedené v DIN
18534 „Hydroizolace vnitřních prostorů“

► ZDB směrnice (Zentralverband Deutsches Baugewerbe):

„Pokyny pro provádění kontaktních hydroizolací pod keramickým obkladem
a dlažbou ve vnitřním i vnějším prostředí“

SLOŽENÍ

Modifikovaný silan-prepolymer, minerální plniva, aditiva.

Ochrana zdraví a životního prostředí
GISCODE RS 10 – montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel, s obsahem
methoxylanu. Nevznětlivé. Vyvarujte se styku s očima a pokožkou. Při
vytvrzování se uvolňuje nepatrné stopové množství metanolu, proto zajistěte
při zpracování dobré větrání. Doporučeno používání ochranných pracovních
rukavic a brýlí. Při kontaktu s pokožkou postižená místa důkladně omyjte
vodou a mýdlem. Při zasažení očí, tyto okamžitě vydatně propláchněte vodou
a vyhledejte lékaře. Dodržujte mimo jiné pokyny uvedené na etiketě výrobku,
rovněž bezpečnostní list výrobku a informace technického listu výrobku a
pokyny vzorového návodu Bau-BG pro výrobky s označením GISCODE RS 10.
Po vytvrzení pachově neutrální a ekologicky a fyziologicky nezávadné – nezatěžuje kvalitu ovzduší v prostředí formaldehydem či jinými těkavými látkami.
Velmi nízké emise – EMICODE EC 1 R PLUS.

Likvidace
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do
kanalizace, vod nebo do země. Vyprázdněné plastové kartuše, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky obsahu jsou
zvláštní odpad, s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad. Shromážděné,
tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však
nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě
pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o
výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.codex-x.cz.
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