
Technický list 
Technika pro podlaháře  

 

Lepidlo – Fixace    
univerzální WL 720  
(Universalfixierung WL 720)  
 
 

���� aplikace pohodln ě válečkem   
���� minimální spot řeba 
���� opět lehce odstranitelná 
����   koberce i PVC 
 

Popis výrobku 
 
Fixační prostředek na podlahoviny, jednoduše a lehce 
zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel.    
 
 

Použití 
 
V interiéru k celoplošné fixaci CV, PVC a textilních 
podlahovin s rovným pěnovým rubem a samonosných 
textilních dlaždic. Podlahovina je pevně zafixována, 
přitom je však vždy možné ji opět lehce odstranit. 
Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým 
nábytkem. 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
2,8 kg plastový kbelík              100 kbelíků / 280 kg na paletě 
5 kg plastový kbelík                   85 kbelíků / 425 kg na paletě   
  
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 12 měsíců, při teplotě 
nad +5°C. 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: cca 100 – 150 g/m2  

 dle podkladu a typu              

                                                podlahoviny                             

Spec. hmotnost::                     cca 1,1 g/cm3 

Doba odvětrání: cca 10 – 30 minut 

Doba pro pokládku: cca 20 – 60 minut 

Optimální teplota 

zpracování: +16°C až + 22 °C                                 
                                                    
                                                    

                                                                  
 
 

Zkoušeno podle 
 
GISCODE: D1 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Pěnový váleček, štětec. 
 
Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat 
požadavkům platných norem (ČSN 74 4505). 
Na všechny obvyklé minerální savé stavební podklady, 
na dřevotřísku, také na nesavé podklady (starší 
podlahové krytiny) apod.  
 

Nevhodné použití: 
Na sklo a kovy. 
 

Příprava podkladu: 
Podklad připravte podle odpovídajících norem, k 
vyrovnání podkladu doporučujeme systémové 
řešení pomocí výrobků Murexin, tedy použití vhodné 
penetrace a vhodné vyrovnávací nivelační hmoty.  
Lepené podlahoviny nechte dostatečně dlouho 
temperovat na teplotu prostředí a podkladu, 
optimální teplota pro lepení je cca +16°C až +22°C.   
Stávající starší podlahové krytiny musí pevně držet 
na podkladu a musí být dostatečně očištěny. 

 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

 
 
 

Zpracování: 
Pokládanou podlahovinu rozložte v prostoru, 
seřízněte zhruba do požadovaného rozměru a 
pokud je nutné, proveďte i řezy pro spojení ve 
švech. Polovinu podlahoviny smotejte zpět a na 
volnou polovinu plochy nanášejte pěnovým 
válečkem rovnoměrně a celoplošně fixaci. V rozích 
a podél stěn použijte menší váleček nebo štětec. Na 
savých podkladech a u podlahovin s rovným 
pěnovým rubem nechte fixaci cca 10 minut odvětrat. 
Na nesavých podkladech (starší podlahová krytina, 
difúzně uzavřené podklady) nechte fixaci odvětrat 
po dobu cca 10 až 30 minut, tedy do doby, než 
fixace ztransparentní. Poté položte podlahovinu na 
podklad a ihned celoplošně přitlačte a zaválcujte.  
Při opětovném odstraňování krytiny stahujte pomalu 
krytinu od krajů směrem ke středu místnosti a pak 
teprve krytinu zcela odtrhněte. Případné zbytky rubu 
podlahoviny a  samotné  fixace  změkčete   teplou 
vodou s případným přídavkem mycího přípravku a 
po cca 15 minutách opláchněte. Postup v případě 
potřeby opakujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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