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Poznámka: Pokyny obsažené v této dokumentaci jsou výsledkem našich experimentů a zkušeností a jsou vydávány v dobré víře. V důsledku rozmanitosti 
materiálů a podkladů a velkého počtu možných aplikací, jež jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost za dosažené výsledky. V 
každém případě doporučujeme provést přípravné pokusy. 
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Výrobek:  
LIVYN ADHESIVE je disperzní lepidlo vyztužené vlákny bez rozpouštědel. Je vhodné k lepení podlah QUICK-
STEP LIVYN na vhodné interiérové porézní podklady. 

 
Technické údaje: 
  

Báze Akryl 

Vytvrzovací systém Fyzické schnutí 

Konzistence 
Barva 
Hustota (DIN 53479) 
Viskozita Brookfield (Brookfield RVT 6/10)  
 
Doba zpracovatelnosti při 21 °C a 50% relativní 
vlhkosti 
Čekací doba při 21 °C a 50% relativní vlhkosti 
 
Doba tuhnutí před zatížením 

Pasta 
krémová 
Přibližně 1,28 g/cm³ 
Přibližně 32 000–42 000 mPa.s. 
 
Přibližně 40–50 minut 
 
Přibližně 5–10 minut 
 
Min. 24 hod. 

Tepelná odolnost  -20 °C až +70 °C (vytvrzené) 

Nanášení 
V závislosti na podkladu podlahy 250–350 g/m² s 
použitím vroubkovaného hladítka A2  

 * Různí se podle podmínek prostředí, jako je teplota, vlhkost, podklad apod. 
 

 
Charakteristika:  
- Vyztužení vlákny 
- Pevně elastické spoje 
- Vysoká koncová pevnost 
- Velmi snadná aplikace 
- Po aplikaci vroubkovaným hladítkem nebo 

roztíracím hřebenem tvoří stabilní nerovnosti 
povrchu 

- Nízká spotřeba/m² 
- Velmi nízké emise 
- Bez rozpouštědel 
 
 
Aplikace:  
Lepidlo LIVYN ADHESIVE je vhodné pro lepení  
interiérových podlahových krytin LIVYN a 
homogenních a heterogenních podlahových krytin z 
PVC, polyolefinu a gumy do 2,5 mm. 
 
Vhodné pro interiérové použití na hladkých a dobře 
absorbujících podkladech.  
 

 
Popis: 
LIVYN ADHESIVE se vytvrzuje vypařováním vody 
z lepidla. Jakmile je lepidlo plně vytvrzené (přibližně 
za 24 hod při 21 °C a 50% relativní vlhkosti), tvoří 
pevně elastickou a nesmršťující se vrstvu, jež je 
odolná vůči normální deformaci podlahové krytiny z 
PVC vlivem atmosférické vlhkosti a teploty. Lepidlo 
má vynikající přilnavost prakticky ke všem běžným 
porézním podkladům. 
 
Trvanlivost: 
24 měsíců v neotevřeném balení při skladování na 
chladném a suchém místě při teplotě mezi +5 °C a 
+25 °C.  
 
Podklad:  
Lepidlo LIVYN ADHESIVE by mělo být aplikováno 
na rovný, suchý, čistý a hladký podklad, jenž je 
zároveň bez nepravidelností a trhlin, v souladu s 
normou DIN18365.  
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Zbytky starých lepidel apod. mohou ovlivnit 
přilnavost a budou skrze podlahovou krytinu 
viditelné, proto musí být mechanicky odstraněny. 
Uvolněné či poškozené plochy musí být před 
aplikací lepidla opraveny pomocí vhodné 
vyhlazovací hmoty.  
 
Povrchy (betonových) podkladů, jež nejsou pevné, 
by měly být odstraněny. V případě nerovných 
podkladů aplikujte vhodnou vyhlazovací hmotu. 
 
Sypký povrch lze ošetřit (po konzultaci s 
technickým oddělením firmy Soudal na tel. +32 14-

42.42.31) prostředkem Soudal WBPR-21 Deep 
Primer. 
Velmi porézní povrchy lze ošetřit (po konzultaci s 
naším technickým oddělením) prostředkem Soudal 
WBPR-11 Surface Primer. 
 
Hladké povrchy jako anhydrit by měly být zdrsněny 
a zbaveny vrchní vrstvy. Broušený podklad je nutné 
vysát průmyslovým vysavačem. 
 
Na každém povrchu se doporučuje zkouška 
kompatibility. 
 
 
Aplikace lepidla:  
Lepidlo LIVYN ADHESIVE by mělo být před 
použitím aklimatizováno na pokojovou teplotu.  
Naneste lepidlo na povrch pomocí vroubkovaného 
hladítka A2. Neaplikujte na povrch více lepidla, než 
kolik můžete během doby zpracovatelnosti pokrýt 
lamelami LIVYN.  
Položte lamely LIVYN během 10 až 20 minut na 
stále vlhkou vrstvu lepidla a přejeďte je těžkým 
válcem. V závislosti na podmínkách přejeďte 
válcem znovu po 20 až 30 minutách okraje a 
oblasti spojů. 

 
Nevytvrzené lepidlo LIVYN ADHESIVE lze z nářadí  
a lamel odstranit vodou. Vytvrzené lepidlo musí být 
odstraněno mechanicky. 
 
 

 
Doporučení: 

 Nikdy neinstalujte na podklady, jež nejsou 
chráněny proti možné vzlínající vlhkosti. 

 Neaplikujte lepidlo při teplotách nižších než 15 
°C a vyšších než 25 °C 

 Minimální teplota podkladu by měla být alespoň 
15 °C. 

 Neaplikujte lepidlo, je-li relativní vlhkost vyšší 
než 75 %.  

 Nízké teploty a vysoká relativní vlhkost 
prodlužují dobu tuhnutí a schnutí. 

 Nepoužívejte, pokud nejsou zdi a stropy dané 
oblasti suché (např. po omítání či malování 
apod.)  

 Lepidlo neřeďte.  

 Opravy se musí provést během 10 minut 

 Nepoužívat pro venkovní aplikace 
 
 
Zdravotní a bezpečnostní doporučení:   
Dodržujte obvyklou hygienu práce.  
Další informace jsou uvedeny na etiketě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


