
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

 

OBLASTI POUŽITIA 

Fixačný prípravok s vysokou počiatočnou priľnavosťou pre 

textilné podlahové krytiny s rôznou zadnou stranou a CV 

krytiny na stierkované potery a existujúce úžitkové 

podlahy, ako je PVC a CV krytina, linoleum, drevená podlaha 

a tiež prírodný a umelý kameň v súkromných obytných 

priestoroch. Po zriedení vodou tiež vhodné ako prostriedok 

proti kĺzaniu samonosných dlaždíc. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť rovný, pevný, čistý a trvale suchý. 

Existujúce úžitkové podlahy musia byť pevne spojené s 

podkladom. Fixačný prípravok možno použiť na drevených 

podkladoch. Pri neskoršom uvoľňovaní sa však nedá vylúčiť 

poškodenie podkladu pôsobením vody. Zmena starých 

nášľapných vrstiev výslovne nespadá do oblasti našej 

záruky. 

 

SPRACOVANIE  

Bostik SF 701 sa nanáša valčekom alebo stierkou s jemnými 

zubami rovnomerne na podklad, po uplynutí doby 

odvetrania 15-20 minút sa položí krytina a dôkladne sa 

pritlačí trením dlaňami. Po 30-45 minútach opäť pritlačte 

trením dlaňami. Na nenasiakavých podkladoch / úžitkových 

krytinách: U hustých krytín ako napr. CV klaďte, až keď je 

fixačný prostriedok zaschnutý, avšak ešte priľnavý (skúška 

prstom). U CV krytín sa odporúča zaliatie škár (prostriedok 

pre zváranie PVC za studena). 

Ak používate Bostik SF 701 ako prostriedok proti kĺzaniu 

samonosných dlaždíc, pridajte max. 10 percent vody, dobre 

premiešajte a pomocou valčeka s jemnými pórmi naneste 

na podklad. Doba schnutia je na nasiakavých podkladoch 15-

30 minút. U nenasiakavých podkladov dodržte dlhšiu dobu 

odvetrania, pokiaľ nebude náter úplne zaschnutý. Potom 

položte krytinu a dôkladne pritlačte trením dlaňami. Pri 

dvojitých podlahových konštrukciách dbajte na to, aby 

neboli zalepené škáry dosiek. 

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁTKODOBÉ PÔSOBENIE VLHKOSTI 

Krátkodobé pôsobenie vlhkosti oslabuje lepivosť fixačného 

prípravku. Premočené miesta podlahovej krytiny preto 

vysušte, príp. zaťažte. Potom sa opäť dosiahne plná lepivosť 

fixačného prípravku. 

 

ODSTRÁNENIE KRYTINY 

Krytinu v jednom rohu uvoľnite a úplne odstráňte. Zvyšky 

penovej zadnej strany a fixačného prostriedku navlhčite 

teplou vodou s obsahom čistiaceho prostriedku. Po 

namočení odstráňte zvyšky pomocou hladkej stierky alebo 

kefy. 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610: 

Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania / 

schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas 

spracovávania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri 

vniknutí do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne 

umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, 

vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po 

použití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo 

najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke 

podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s 

normou a dobre preschnuté podklady, podkladové 

materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a 

benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle                 

+49 (0)5425 / 801-0. 

 

LIKVIDÁCIA 

Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite. 

Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo 

pôdy. Plastové obaly, vyprázdnené bez zvyšku, vyškriabané, 

resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s kvapalnými 

zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky produktu sú 

zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú 

stavebný / domový odpad. 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Možnosť nanášanie valčekom a stierkou 
- Bezpečná konečná priľnavosť 
- Rozpustné vo vode 
- Bez obsahu riedidiel 

SF 701 

  



 

 

Bostik GmbH   Technická podpora SK:  
An der Bundesstraße 16  +421 907 936 525 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemecke pevne linky, 
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí  
 

 
 

 

 

 

SKLADOVANIE 

V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte 

pred mrazom. 

 

DODÁVANÉ MNOŽSTVO 

3,5 kg, číslo zboží 30610810 

800 g, číslo zboží 30610811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza Disperzný systém 

Farba Biela 

Viskozita 
Vhodné na nanášanie 
valčekom a stierkou 

Hustota 1,1 g/cm³ 

Teplota spracovania 
Najlepšie medzi + 15 °C a + 20 
°C. 

Nanášanie 
Valčekom alebo stierkou s 

jemnými zubami 

Spotreba 

100 - 250 g/m² 
 
Je nutné dbať na dostatočné 

omočenie zadnej strany 
krytiny. 

Zaťažiteľnosť Po 24 hodinách 

Vhodnosť pre zaťaženie 
kolieskami stoličiek (kolieska 
podľa DIN EN 12529), 
na podlahové kúrenie a pri 
šampónovaní 

Áno - v súkromných 
obytných priestoroch pri 
zodpovedajúcom nanesení 
fixačného prípravku 

Nariadenie GefStoffV, VbF, 
GGVS / ADR 

Netýka sa 

Čistiace prostriedky 
Pre nevytvrdené lepidlo: voda 
a mydlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bostik.de/

