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1. aplikujte pruh lepicí pěny o šíři 3cm 
po celém obvodu desky

3. desku lehce přitiskněte na stěnu, 
netlačte

5. po následujících 5-8 minutách 
zkontrolujte rovinu nalepených desek 
dlouhou latí

Po 30 minutách od nalepení je lepicí pěna etics BOND již vytvrzená. 

Po 2 hodinách je možno provádět následující práce jako broušení desek, 

kotvení a nanášení stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou.

2. do středu naneste pruh ve tvaru 
písmene W

4. do 8 minut desku srovnejte do roviny

6. pěnou vyplňte případné spáry 
mezi deskami, přebytečnou pěnu 
po vytvrzení ořízněte
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Vlastnosti
• rychlé a efektivní lepení pěnového polystyrénu

• certifi kovaná pro lepený zateplovací systém

• ideální pro dřevostavby a netradiční povrchy

• svými vlastnostmi předčí klasická cementová lepidla

• umožňuje lepení na vlhký podklad

• vysoká přilnavost k podkladu, trvale pružná

• zvyšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce

• vydatnost až 14m2 z 800ml

Výhody
• snadné a okamžité použití bez nutnosti přípravy

• nevyžaduje elektrickou a vodovodní přípojku

• rychlá a čistá aplikace

• umožňuje lepení na vlhký podklad

• po 2hod. je možno brousit, kotvit 

a stěrkovat

• zajišťuje vysokou úsporu času 

a nákladů při lepení 

• nevytváří tepelné mosty 

• úspora nákladů na dopravu 

• možnost okamžitého přerušení 

práce 

• lepení dodatečně nezamokřuje 

stavbu

• stejný materiál pro vyplnění spár 

a detailů

etics BONDetics BOND



Vlastnosti
• lepicí pěna pro izolace z extrudovaného polystyrenu

• rychlé lepení izolací v perimetrické oblasti

• nevyžaduje suchý podklad

• vysoká přilnavost k podkladu, trvale pružná

• nanáší se ve svislých pruzích na izolační 

desky

Výhody
• snadné a okamžité použití bez nutnosti 

přípravy

• umožňuje lepení na vlhký podklad

• 2hod. po nalepení 

je možno upravovat 

okolní terén

• zvyšuje tepelně 

izolační vlastnosti 

konstrukce

• vysoká úspora času 

a nákladů při lepení

• vydatnost až 14m2 

ze 750ml

nostiVVVVlllastn

peri BONDperi BOND

roof BONDroof BOND
Vlastnosti
• lepicí pěna pro střešní tepelné izolace

• připravena k okamžitému použití

• efektivní lepení tepelných izolací na veškeré 

podklady

• vysoká přilnavost k podkladu, trvale pružná

• nanáší se na podklad v pásech cca 30cm 

od sebe

• pracovní teplota od -5°C

• požární odolnost B1

Výhody
• nevyžaduje suchý 

podklad

• velmi snadno se nanáší

• rychle schnoucí

• vysoká vydatnost



CERTIFIKÁTY A ZKOUŠKYCERTIFIKÁTY A ZKOUŠKY
SOUDAL etics BONDSOUDAL etics BOND

WDVS SCHNELLKLEBERWDVS SCHNELLKLEBER

Protokol o zkoušce

IFBT GmbH Německo

Protokol MFPA

Požární odolnost B1

Certifi kát

SOUDATHERM PUR

Protokol o zkoušce

TZUS Brno

Protokol o zkoušce

přídržnosti TZUS

Klasifi kace

reakce na oheň



www.soudal.czwww.soudal.cz

50% ÚSPORA ČASU50% ÚSPORA ČASU
A NÁKLADŮA NÁKLADŮ

PŘI LEPENÍ POLYSTYRENUPŘI LEPENÍ POLYSTYRENU

• dlouholeté zkušenosti s lepením tepelných izolací

• desítky realizací v ČR

• součást řady zateplovacích systémů

• požární odolnost B1, třída reakce na oheň B-s1, d0

• zkoušeno dle ETAG 004

• certifi kováno pro lepený zateplovací systém  do 9m 

výšky použitelné bez doplňkového kotvení

• připraveno k okamžitému použití

• není třeba žádné doplňkové nářadí

• nepotřebujete přípojku vody ani elektřiny

• zvyšuje tloušťku tepelně izolační vrstvy

• nepůsobí dodatečné zamokření stavby

1 paleta = 1050kg

vystačí na 175-210m2

18ks

vystačí na 175-210m2

»

»
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