
UNIFLEX V 7508
Disperzné lepidlo na PVC a CV 
podlahové krytiny
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Na lepenie PVC a CV, PVC na pene, ľahkých textilných krytín 
s latexovým a PVC rubom, podlahových krytín na betón, 
anhydrit, sadru, drevo, drevotrieskové a drevovláknité dosky.
Ďalej je vhodné na lepenie PVC tapiet, papiera, podlahových
textílií, molitanu, penového polystyrénu a podobných materiálov
na nasiakavé podklady.

Podklady musia byť rovné, trvale suché, čisté, bez trhlín a separač-
ných prostriedkov, pevné v ťahu a tlaku podľa STN 744505.
Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou Thomsit.
Potery z liateho asfaltu a nenasiakavé podklady zásadne 
prestierkujte min. 2 mm hrubou vrstvou vyrovnávacej hmoty
Thomsit. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere
vyzretia na kladenie.

Lepidlo pred použitím dobre zamiešajte a naneste ozubenou
špachtľou A3 rovnomerne na podklad. V prípade PVC krytín
s hrúbkou nad 2 mm alebo krytín s drsným rubom a textilných
krytín s penovým rubom používajte stierku B1. Po cca 5 až 
10 minútach od nanesenia lepidla začnite s kladením a sta-
rostlivo pritláčajte. Lepidlo musí pokryť rubovú stranu krytiny. 
Lepené krytiny nesmú byť napnuté a musia ležať rovno – inak
je nutné ich zaťažiť. Zabráňte stlačeniu spojov. Škáry zvárajte
najskôr 24 hodín po lepení. Dbajte na pokyny výrobcov krytín
na kladenie!

Ak lepidlo Uniflex V 7508 zmrzne, je nutné nechať ho rozmra-
ziť pri teplote max. +25 °C. Zmrznutím môže dôjsť k zhustnutiu
lepidla. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte 
na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju dôkladne umyte
vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri
vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou a vyhľadajte
lekára. Pri náhodnom požití vypite väčšie množstvo vody, 
vyhľadajte lekára a ukážte tento obal alebo označenie.

OBLASTI POUŽITIA

PRÍPRAVA PODKLADU

SPRACOVANIE

NEPREHLIADNITE

12 mesiacov od dátumu výroby.

1; 5; 25 kg plastové nádoby

Špecifická hmotnosť:
Spotreba: stierkou A3 300 g/m2

stierkou B1 350 g/m2

Vhodné na podlahové vykurovanie: áno

BALENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKLADOVANIE



Distributér: 
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111, fax: 02/502 46 384
E-mail: info@thomsit.sk
www.thomsit.sk

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných 
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť
vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie
svoju platnosť.

Zubovou stierkou 
(v prípade lepidiel)

Vhodné
pod kolieskové 

stoličky

Vhodné
na podlahové
vykurovanie


