KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

DILEP V 7505
PN:KT-V- 3-01-09

Název výrobku
Disperzní lepidlo univerzální - DILEP 7505

Složení
Směs plnidel dispergovaná ve vodní disperzi polymerů s přísadou speciálních additiv a fungicidních prostředků.

Odstín
Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném odstínu 0100

Použití
Používá se k lepení keramických,skleněných,dřevěných a umělohmotných obkladaček a dlažeb v interiérech k lepení
mozaikových parket Vhodné podklady: beton ,pórobeton, sádrokarton atd .Teplota při aplikaci +5 až +25 C.Před
použitím je nutné V 75O5 řádně rozmíchat.Savé podklady nutno předem napustit DILEPEM zředěným vodou v poměru
1:3-4. Zasychání penetrace -cca 4 hodiny.
a) Lepení obkladaček a dlažeb: Lepení provádíme na rovný,odmaštěný a očištěný povrch.DILEP se na
obkladačku nanese stěrkou a obkladačka se přitiskne na podklad.Dostatečné přilnutí na podklad nastává
během několika sekund.Velikost spár se vymezuje rozpěrnými kolíčky.Po dokonalém proschnutí se spáry
zatřou spárovací hmotou (popř.cementovým mlékem nebo sádrou) a vlhkým hadrem se povrch obkladu vyčistí
a vyleští.
b) Lepení mozaikových parket:Nanesení lepidla V 7505 na podklad zubovou stěrkou v síle 1-2 mm.Mozaikové
parkety se kladou do lepidla ihned po jeho nanesení nejpozději do 3 minut.Vrstva lepidla nesmí povrchově
zaschnout .K dokončovacím úpravám mozaikových parket(broušení,pastování) a k běžnému provozu může být
přikročeno nejdříve 48 hodin po ukončení kladení.
Ředidlo
Voda
Vydatnost
700g na 1m 2
Nanášení
stěrkou
KLASIFIKACE: není nebezpečnou látkou
První pomoc
Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z
etikety.
Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení.
Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem
Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.
Vzhled
neprůhledná pastovitá hmota,bez mechanických nečistot,našedlého odstínu
Obsah netěkavých složek
2 hod/ 130 °C
min. 60%
Doba zasychání
stupeň 1
max.15
Balení
1,5 kg + 500 g zdarma
Záruční doba: 18měsíců od data plnění uvedeného na obalu

