
 

 
 

Technický list  
 
 

 
Dátum revízie: 9.5.2012 

TILE-FLEX, LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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TILE-FLEX je mimoriadne kvalitný lepiaci tmel na flexibilné lepenie obkladov a dlažieb na savé podklady, 
určený na náročné aplikácie.  
 
Technické dáta: 

Báza kremičitý piesok, hydraulické spojivá, aditíva 

Konzistencia sypká hmota 

Otvorený čas (po nanesení lepidla na podklad) 20 minút 

Spracovate ľnos ť zmesi 120 min. od zmiešania s vodou 

Počiato čná ťahová prídržnos ť (EN 1348) ≥ 1,2MPa 

Ťahová prídrž. po ponorení do vody  (EN 1348) ≥ 1,0 MPa 

Ťahová prídržnos ť po teplotnom za ťažení ≥ 1,0 MPa 
Ťahová p rídrž.  po cykl och 
zmrazenie/rozmrazenie ≥ 1,0 MPa 

Pevnos ť v tlaku min. 10,0 MPa 

Pevnos ť v ťahu za ohybu min. 4,0 MPa 

Spotreba všeobecne podľa typu stierky a podkladu 2-6kg/ m² 

Spotreba (zubová stierka 2-3mm) obklad, mozaika: 1,5-2,5kg/m² 

Spotreba (zubová stierka 3-4mm) dlažba: 2,5-3,5kg/m² 

Spotreba (zubová stierka 5-6mm) hrubá keramika:4-6kg/m² 

Pracovná teplota +5°C až +35°C 

Trieda pod ľa ČSN EN 12004 C2T 
 
Charakteristika: 
� jednozložková lepiaca zmes na báze cementu, jemného 

plniva a modifikujúcich prísad 
� vynikajúca priľnavosť na väčšinu poréznych stavebných 

materiálov 
� vysoká prídržnosť aj k nesavým podkladom 
� pružné, vhodné na aplikácie vystavené vysokému 

namáhaniu 
� mrazuvzdorné  
� určené pre profesionálne aplikácie v exteriéri aj interiéri 
� jednoducho spracovateľné 
 
Príklady použitia: 
� lepenie obkladov a dlažieb 
� lepenie dlažieb na balkónoch, lodžiách a terasách 
� lepenie dlažieb na podlahy s podlahovým vykurovaním 
� lepenie strešných tašiek aj. prvkov na krytie múrikov, 

podmazávanie hrebenáčov 
� lepenie betónových plotových segmentov apod. 
 
Prevedenie: 
Farba: šedá 
Balenie: papierové vrecia 25 kg (paleta 42 ks á 25 kg) 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale v suchom a vetranom prostredí. Chráňte pred dažďom a 
vlhkosťou! 
 
Vhodné povrchy: 
Podklady: bežné stavebné podklady, Soudal Hydroizolačná 
stierka (Tekutá lepenka) 
Stav povrchu: čistý, súdržný, bez mastnôt a prachu 
Príprava povrchu: savé podklady odporúčame penetrovať 
Soudal Akrylátovou penetráciou  SOUDAKRAT  
 
 
 
 
 
 

Pracovný postup: 
Práškovú zmes dokonale rozmiešajte s vodou (pitná voda, 
alebo zodpovedajúca ČSN 73 2028) v určenom pomer 0,20-
0,24l vody na 1kg zmesi t.j. 5,5-6l vody na vrece hmotnosti 25 
kg, s pomocou elektrického miešadla (min. 2 minúty, otáčky do 
1000 ot./min.) do stavu bez hrudiek tak, aby vznikla vláčna 
dobre roztierateľná pasta. Nechajte cca 5 minút zrieť a opäť 
premiešajte. Zmes nanášajte na pripravený podklad zubovou 
stierkou na plochu, ktorú ste schopní obložiť do 15-20 minút. Do 
vytvoreného reliéfu pokladajte dlaždice bez predchádzajúceho 
namáčania a miernym poklepom ich usaďte. U dosiek 
zatepľovacích systémov spracovávajte obdobným spôsobom. 
Spracovávajte pri teplote +5 ° C až +35° C. Špárovanie 
obkladov uskutočňujte po 24 hodinách, dlažieb po 48 hodinách. 
Chladno a vlhko môžu tieto doby aj podstatne predĺžiť. Pre 
špárovanie odporúčame použiť flexibilné špárovacie hmoty. 
Povrch je plne zaťažiteľný cca po 7 dňoch, záleží na 
podmienkach (teplota, vlhkosť). 
 
Upozornenie:  
Extrémne teplo, sucho a vietor môže mať za následok 
podstatné skrátenie tejto doby tým, že urýchli vytvorenie 
vyschnutej škrupiny na lepiacej vrstve. Vytvorenie škrupiny 
kontrolujte prstom. Ak sa škrupina vytvorí, musí sa lepiaca 
vrstva obnoviť zoškrabnutím tmelu a jeho novým nanesením. 
Čas pre zahájenie špárovania sa môže predĺžiť vplyvom 
chladného počasia a vplyvom zlej savosti podkladu! 
Odporúčame pevnosť vopred vyskúšať. Do zmesi v žiadnom 
prípade nepridávajte žiadne ďalšie látky a hmoty ako piesok, 
cement, disperzia alebo iné spojivá! Rozrábajte len toľko zmesi, 
koľko stihnete spracovať! 
 
Bezpečnos ť a hygiena: 
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. 
Používajte ochranný odev, ochranné rukavice a okuliare alebo 
tvárový štít, prípadne respirátor. Ďalšie informácie viď. 
bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete. 


