
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

 

OBLASTI POUŽITÍ 

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí na 

linoleum a textilní krytiny s různou zadní stranou a rovněž 

krytiny se silným vlastním napětím. Zvláště vhodné na 

krytiny z jehlové plsti. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí být v souladu s požadavky DIN 18365 rovný, 

dlouhodobě suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a v tlaku 

a příp. je nutno jej odborně připravit na pokládku. K této 

přípravě použijte vhodné podkladové materiály a tmely. 

Mazaniny z litého asfaltu a jiné nesavé podklady vždy 

přestěrkujte vrstvou o tloušťce min. 2 mm. 

 

ZPRACOVÁNÍ  

Linoleum: 

Při pokládce rozviňte pásy a poté je odsuňte až do středu 

místnosti. Bostik SF 713 naneste rovnoměrně na podklad. 

Během 10–15 minut pás linolea pomalu a bez vpuštění 

vzduchu nasuňte do lepidla, resp. zaválcujte a přitlačte 

třením dlaněmi. Pokládku v druhé polovině místnosti 

proveďte stejným způsobem. Po cca 30 minutách krytinu 

ještě jednou přitlačte třením dlaněmi a zkontrolujte, zda se 

v ní nevyskytují dutiny, příčné okraje pásů příp. během fáze 

tuhnutí lepidla zatižte.  

Zalití spár teplou zálivkou provádějte nejdříve po 24 

hodinách. 

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny, zejména s 

ohledem na klimatizaci krytin. 

Textilní krytiny: 

Bostik SF 713 naneste pomocí stěrky se zuby rovnoměrně 

na podklad. Dbejte na kompletní omočení zadní strany 

krytiny. Poté nechte lepidlo krátce odvětrat. Podlahovou 

krytinu položte do ještě vlhkého lepidla a důkladně 

zaválcujte. Po cca 30–45 minutách podlahovou krytinu 

opět převálcujte, příp. zatižte okraje krytiny, které se 

zvedají. 

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610: 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí 

a po něm zajistěte důkladné větrání! Během zpracovávání 

produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. Při vniknutí do očí 

nebo při styku s kůží ihned důkladně omyjte vodou. 

Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo 

půdy. Čištění nástrojů ihned po použití vodou a mýdlem. 

Základním předpokladem pro co nejlepší kvalitu vzduchu v 

místnosti po pokládce podlahové krytiny jsou podmínky 

pro pokládku v souladu s normou a dobře proschlé 

podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje 

methyl- a benzisothiazolon. Informace pro alergiky na čísle 

+49 (0)5425/801-0. 

 

LIKVIDACE 

Zbytky produktu pokud možno zachyťte a opět použijte. 

Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo 

půdy. Plastové obaly, vyprázdněné bezezbytku, 

vyškrábané, resp. vykapané, jsou recyklovatelné. Obaly s 

kapalnými zbytky a rovněž zachycené, kapalné zbytky 

produktu jsou zvláštní odpad. Obal s vytvrzenými zbytky 

obsahu je stavební/domovní odpad. 

 

SKLADOVÁNÍ 

Lze skladovat 18 měsíců v originálním uzavřeném obalu. 

Skladujte v chladu a suchu, o teplotě +5 °C až +25 °C. 

 

ZPŮSOB DODÁNÍ 

14 kg, číslo zboží 30610909 

 

DOPORUČENÁ VELIKOST ZUBU STĚRKY 

 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Na textilní krytiny a linoleum 
- Silná lepivost 
- Na bázi dorůstajících surovin  

SF 713 

 Lepidlo na koberce a linoleumEcoline 



 

Bostik GmbH   Technická podpora ČR:  
An der Bundesstraße 16  +420 725 182 003 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky, 
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICKÁ DATA  

Materiálová báze 
Disperze na bázi umělé 
pryskyřice a na bázi 
dorůstajících surovin 

Barva Béžovo-bílá 

Viskozita Roztíratelné, thixotropní 

Hustota 1,3 g/cm³ 

Doba pro položení (+23 °C/50 
% rel. vlh.) 

cca 10–25 minut 

Podmínky zpracování 

Teplota podlahy by neměla 
být nižší než +15 °C, teplota 
místnosti a materiálu by měla 
být vyšší než +18 °C, relativní 
vlhkost vzduchu nižší než 75 
%. 

Doporučená velikost zubu 
stěrky 

B1 – spotřeba cca 400 g/m². 
B2 – spotřeba cca 550 g/m². 
Je nutno dbát na dostatečné 
omočení zadní strany krytiny. 
Lepené plochy s hrubší 
strukturou vyžadují hrubší 
zuby na stěrce 
a odpovídající větší spotřebu. 

Zatížitelnost Po cca 24 hodinách 

Ošetření povrchu 

Nejdříve po 24–48 hodinách, 
v závislosti na druhu parket, 
savosti podkladu a klimatu 
místnosti 

Vhodnost použití na 
podlahové topení 

Ano – dodržujte příslušné 
datové listy a doplňující 
pokyny Hlavního svazu 
německého stavebního 
průmyslu 

Čištění pracovních nástrojů 
Pro nevytvrzené lepidlo: voda 
a mýdlo 

 

http://www.bostik.de/

