
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

 

OBLASTI POUŽITIA 

Latexové lepidlo v podobe vodnatej disperzie, bez obsahu 

riedidiel, na použitie na korkové krytiny s nepodvrstvenou 

spodnou stranou a surovým alebo upraveným povrchom, 

PVC krytiny, gumové krytiny s hladkou hornou stranou 

(DIN 16850), profily aj ako ochrana proti nárazom pri stavbe 

športovísk. 

Ďalej sa hodí ku kontaktnému lepeniu podlahových líšt z 

mäkkého PVC, schodiskových profilov, dutých podstavcov 

z PVC, linolea, kaučuku a ku kontaktnému lepenie 

textilných krytín vrátane nepoddajných krytín z ihlového 

rúna alebo tkaniny, krytiny z PVC a PV, linolea, kaučuku a 

izolačných podkladov na schodoch. Pre nasiakavé i 

nenasiakavé podklady. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 (alebo 

noriem platných pre danú pokládku) rovný, dlhodobo 

suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a príp. je 

nutné ho odborne pripraviť na pokládku. 

K tejto príprave použite vhodné podkladové materiály a 

tmely. Mazaniny z liateho asfaltu vždy prestierkujte 

vrstvou o hrúbke min. 2 mm. 

 

SPRACOVANIE  

Lepenie sa vykonáva postupom kontaktného lepenia. 

Bostik SF 731 sa nanesie v rovnomernej tenkej vrstve na 

podklad a zadnú stranu krytiny. Náter lepidla sa musí tak 

dlho odvetrávať, pokiaľ nebude úplne zaschnutý (skúška 

prstom). 

Počas doby kontaktného lepenia sa lepené krytiny / profily 

presne priložia a dôkladne pretrú, resp. pritlačia. Zaliatie 

škár teplou zálievkou vykonávajte najskôr po 24 hodinách. 

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny. 

 

ŠPECIÁLNE POKYNY PRE POKLÁDKU 

Vodnaté kontaktné lepidlá schnú pomalšie ako produkty 

rozpustné v riedidlách. Nízke teploty okolia a materiálov, 

vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a príliš vysoký nános 

lepidla predlžujú dobu odvetrávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasiakavých podkladoch je náter lepidla po 1  

hodine dostatočne suchý; na celistvých, na nenasiakavých 

podkladoch môže doba odvetrávania za určitých okolností 

trvať aj niekoľko hodín. Pre hodnotenie dostatočného 

zaschnutia je rozhodujúca skúška prstom. Nátery 

prípravkom Bostik SF 731 zostanú po zaschnutí kontaktnej 

dlhšiu dobu. 

Počas pokládky korkových krytín je potrebné starostlivo 

dodržať teplotu spracovania min. 18 ° C a teplotu podlahy 

min. 15 ° C. Tieto stavebne fyzikálne podmienky je nutné 

udržiavať rovnomerne pred pokládkou, počas nej a min. 72 

hodín po nej (vrátane povrchovo). U korkových krytín s 

hladkou zadnou stranou nanášajte lepidlo na zadnú stranu 

krytiny valčekom, na podklad - najmä, ak je nasiakavý - 

použite stierku s jemnými zubami. Pri lepení korkových 

krytín postupujte nasledovne: Pred lepením natrite zadné 

strany dosiek lepidlom, nanesenie na podklad sa robí tak, 

ako je to pred pokládkou obvyklé. Dosky opatrené náterom 

lepidla možno po uschnutí naskladať na seba a 

prepravovať. Vrstvy lepidla sa pritom nesmú dotýkať. 

 

SKLADOVANIE 

V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte 

pred mrazom. 

 

DODÁVANÉ MNOŽSTVO 

750 g, číslo tovaru  30610861 

 

ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Dlhá doba otvoreného schnutia 
- Roztierateľné pomocou stierky aj valčeka  
- Silná lepivosť 
- Bez obsahu riedidiel 

SF 731 

 Multi kontaktné lepidlo 



 

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  
 

 
 

 

 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza 
Umelý kaučuk vo vodnatej 
disperzii 

Farba 
Biela, po uschnutí takmer 
transparentná 

Viskozita 
Roztierateľné pomocou 
stierky aj valčeka 

Hustota 1,1 g/cm³ 

Podmienky spracovania 

Najlepšie medzi +18 °C a +23 
°C; teplota podkladu min. +15 
°C; teplota vzduchu min. +18 
°C. Relatívna vlhkosť 
vzduchu nemá byť vyššia než 
75 %. 

Kontaktná doba lepenia 

min. 24 hodín, v závislosti od 
klimatických podmienok a 

množstva 
nánosu lepidla 

Doba odvetrania 
cca 60 minút pri teplote 20 ° 
C a rel. vlhkosti vzduchu 65%. 

Nanesenie lepidla 
štetcom, penovým valčekom 
s veľkými pórmi alebo 
stierkou s jemnými zubami 

Spotreba 
A4: cca 300 g / m² v závislosti 
od podkladu a zadnej strany 
krytiny 

Zaťažiteľnosť Ihneď po lepení 

Vhodnosť pre zaťaženie 
kolieskami stoličiek 
(kolieska podľa DIN EN 
12529) 

Áno 

Vhodnosť použitia na 
podlahové kúrenie 

Áno - dbajte na príslušné 
inštrukcie a dodatočné 
usmernenia Centrálneho 
zväzu nemeckého 
stavebníctva 

GefStoffV Netýka sa 

Čistiace prostriedky 
Pre nevytvrdené lepidlo: 
voda a mydlo 

http://www.bostik.de/

