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Suroviny/výroba
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec je disperzní lepidlo s vysokou 
lepivostí, vyvinuté speciálně pro stěnový obklad ERFURT-KlimaTec 
Thermovlies.

Údaje o výrobku
• Obj. č. 1001202
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec je dodáváno balené v nádobách o 
hmotnosti 10 kg

Vlastnosti výrobku
• Pro použití v interiéru
• Vysoká lepivost
• Snadné a jemné nanášení pomocí válečku z jehněčí kožešiny s dlouhým 

vlasem
• Jednoduché, rychlé a čisté zpracování
• Optimální přilnavost k podkladu
• Lepší pevnost v mokrém stavu
• Vysoká přesnost při tapetování
• Otevřená doba pro zpracování činí 20 minut
• Bez obsahu sloučenin těžkých kovů
• Propustnost pro vodní páru dle normy DIN EN ISO 12 572 odpovídá, 

v závislosti na struktuře daného systému, ekvivalentní difúzní tloušťce 
vrstvy vzduchu 0,07 m, resp. 0,04 m ve spojení s výrobky ERFURT-
KlimaTec Thermovlies Basic nebo Premium

Použití/zpracování
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec bylo vyvinuto speciálně pro sortiment 
výrobků ERFURT-Thermovlies. Může se používat na všech nosných, 
hladkých nebo mírně strukturovaných podkladech, na stěnách a stropech v 
interiéru.  

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Nepřilnavé staré vrstvy je třeba 
odstranit. Velké rozdíly ve výšce je třeba vyrovnat tmelem.

Podmínky zpracování
Spotřeba dle podkladu a nanášeného množství je 0,3 až 0,5 kg/m2. Teplota 
při zpracování nesmí klesnout pod 10°C. Otevřená doba pro zpracování 
lepidla činí při normální teplotě a vlhkosti vzduchu cca 20 minut.

Lepení
Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec 
nanášejte na podklad rovnoměrně a v 
dostatečném množství válečkem s 
dlouhým vlasem, a to na šířku jednoho 
pásu.

 
Poté vložte tento obklad do vrstvy lepidla a 
tapetovací stěrkou přitiskněte tak, aby se 
lepidlo rovnoměrně rozdělilo, a aby vznikl 
rovnoměrný podklad.

 

Schnutí
Při teplotě + 20° C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu zaschne po cca 6-12 
hodinách a je možné přes něj tapetovat. Při nižších teplotách a vyšší 
vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čištění nástrojů 
 
Okamžitě po použití vodou.

Skladování
Nádoby se systémovým lepidlem ERFURT-KlimaTec skladujte dobře 
uzavřené, v chladu a chráněné před mrazem. Chraňte před přímým 
slunečním svitem; načaté balení zalijte případně trochou vody. V 
originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně dva roky.

Likvidace
Zaschlé příp. zachycené zbytky systémového lepidla ERFURT-KlimaTec se 
mohou likvidovat společně s domovním odpadem. 

Obsah látek/výsledky zkoušek
Propustnost pro vodní páru byla stanovena společností Schall- und 
Wärmemeßstelle Aachen GmbH, dle normy DIN EN ISO 12  572, v rámci 
zkušební zprávy č. 1030509-D-WDD.
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