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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
 

Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie 

 
 
 

 

Plurafilm®  

 
 
Rýchle lepenie nových elastických a textilných podlahových krytín
 
 

Oblasť použitia: 
Dvojstranný lepiaci systém s rozdielnou lepivou silou na oboch 
stranách, založený na nosnej fólii, pre kladenie rozmerovo stabilných 
textilných a elastických podlahových krytín. Bez obmedzenia plochy. 
Plurafilm® je odolný čisteniu a postrekovým extraktom. Plurafilm® je 
vhodný pre podlahové vykurovanie a dovoľuje použitie na vysoké 
zaťaženie, ako sú kolieskové kreslá alebo vysokozdvižné vozíky. Pre 
vnútorné prostredie. 

► Vhodné pre: 
a) Elastické podlahové krytiny: 

• PVC-, CV- krytiny 

• PVC- designové krytiny do 130 cm (s výnimkou 
Armstronf DLW) 

• Homogénny kaučuk do 3,5 mm 

• PUR-krytiny do 2,5 mm (napr. PURline®) 

• Vinyl-polyesterové podlahové krytiny prípadne tkaný 
vinyl 
 

b) Textilné krytiny: 

• Všívané textilné krytiny so všetkými bežnými druhmi 
rubovej strany (s výnimkou PVC rubu) 

• Textilné štvorce so všetkými bežnými druhmi rubovej 
strany 

• Kugelgarn® a Kugelvlies® 

• FINETT 7 (100% PP vpichovaná krytina) 
 

► Vhodné na: 
a) Nové podklady (nutné penetrovať): 

• Cementové stierkovacie hmoty 

• Kalciumsulfátové stierkovacie hmoty 

• Parozábrany z epoxidových živíc 

• 2K PUR stierkovacie hmoty (napr. UZIN KR 410) 

• Drevotrieskové dosky P3/P5/P7, preglejkové dosky 
a MDF dosky 

• Hliník a kov 
b) Existujúce podlahy: 

• Hladké PVC- a CV- krytiny homogénne/heterogénne 

• Korkové krytiny s povrchom PVC 

• Linoleum 

• PUR- a epoxidové liate podlahy (hladké, uzavreté, min. 
3 mesiace staré) 

• Kaučuk 

• Polyefinové krytiny (PO-krytiny) 

• Umelý kameň, teraso, keramická dlažba (hladké, bez 
výškových presahov) 

 
 
 

 
 
Upozornenie: pre ďalšie kombinácie z iných druhov krytiny 
a podkladov si vyžiadať technické poradenstvo. 
 
Zloženie:  akrylát- kopolymery, zosieťovacie a odpevňovacie 
zložky, špeciálna fólia, papier 
                                   
► rýchle a jednoduché spracovanie 
► podlahová krytina je okamžite pochôdzna a zaťažiteľná 
► krytina je okamžite zvarovateľná a špárovateľná 
► krytina je ľahko a rýchlo odstrániteľná 
► bez rozpúšťadiel, zodpovedá TRGS 610 
                                                                                                                                                                                                        
Technické údaje :  
 

Druh balenia:   kartón  

Dodávané balenie:   75 x 30 m  

Skladovateľnosť:   min. 2 roky  

Farba:    transparentná 

Teplota podkladu:   najmenej 15 °C na podklade 

Doba odvetrania:   žiadna 

Doba kladenia:  bez obmedzení  

Zaťažitené:   okamžite po nalepení 

Zvarovanie/špárovanie: okamžite po nalepení  
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UZIN Plurafilm® 
 

 

Spracovanie: 
Čerstvo pokladaný podklad musí byť pevný, rovný, trvalo suchý, bez 
trhlín, čistý a zbavený látok, ktoré obmedzujú prídržnosť. Podklad  
musí zodpovedať platným národným normám a odporúčaniam a pri 
pochybnostiach je nutné toto oznámiť. Podklad dôkladne vysať 
výkonným priemyselným vysávačom. Následne rovnomerne a sýto 
naniesť neriedenú disperznú penetráciu, ktorá vytvorí film (napr. 
Planus). 
 
Existujúce podlahy musia byť trvalo suché, tvrdé, nosné, pevne 
pripojené, rovné, bez mastnoty, prachu a silikónu. Podklad očistiť 
a následne z vlhka vytrieť. 
 
Skúšobné lepenie: Plurafilm® položiť na podklad a dobre votrieť. 
Pokiaľ sa objavia bubliny alebo sa Plurafilm® oddeľuje z podkladu, 
opakujte predošlé kroky a poprípade si vyžiadajte technické 
poradenstvo. 
 
K jednoduchšiemu spracovaniu, rovnako ako k zosilneniu lepiacej sily 
po okrajoch sa odporúča pred plošným lepením nalepiť po okrajoch 
pozdĺž stien pásku Plurafilm® (5 cm, rolka). Fóliu Plurafilm® rozvinúť 
v smere kladenia novej podlahovej krytiny, dobre vtrieť a následne 
hákovým nožom na zraz odrezať alebo priamo na zraz rozvinúť. 
Nepoškodiť podklad. Posledný pás Plurafilm® odsadiť od steny. 
Týmto vzniknuté preloženie prirezať na zraz. Podlahovú krytinu 
rozložiť a nahrubo položiť. Následne pásy podlahovej krytiny v smere 
kladenia na polovicu preložiť naspäť. Potom stiahnuť ochranný 
papier z Plurafilm® na plocho a rovno až k preloženej podlahovej 
krytine. Prvú polovicu podlahovej krytiny postupne položiť (zabrániť 
vytvoreniu bublín) a v priečnom smere votrieť a prevalcovať. 
V druhej polovici miestnosti postupujte rovnakým spôsobom. Špáry 
a švy elastických podlahových krytín v pásoch alebo štvorcoch (s 
výnimkou dizajnových krytín) musia byť tepelne alebo chemicky 
zvarené alebo vyšpárované. Pre zvarenie alebo vyšpárovanie dbať na 
odporúčania výrobcov podlahových krytín. Zvarenie alebo 
vyšpárovanie môže byť prevedené ihneď po položení. 
 
Odstránenie: 
► Podlahovú krytinu najskôr narezať na pásy. Krytinu sťahovať 
z podkladu z rohu miestnosti. Následne stiahnuť podlahovú krytinu 
spoločne s Plurafilm® v tupom/plochom uhle, hotovo! 
 
Na podklade môžu zostať zvyšky lepidla. Pôvodný stav pôvodnej 
krytiny nie je možné zaručiť. Plurafilm® môže byť zlikvidovaná 
spoločne s odstraňovanou podlahovou krytinou. 
 
Dôležité upozornenie: 
► Skladovať vo zvislej polohe, v suchu a chlade a bez priameho 
slnečného žiarenia. Načaté role zabaliť do originálneho kartónu. 
► Pre spôsob bezozvyškového odstránenia si vyžiadajte technické 
poradenstvo.  
► Vhodné sú PVC a gumové podlahové krytiny rovnako ako textilné 
krytiny s PVC rubom v pásoch a vo štvorcoch, ktoré vykazujú 
rozmerové zmeny ≤ 0,40%, skúšané podľa normy EN 434 alebo EN 
ISO 23999. Dizajnové podlahové krytiny, ktoré vykazujú rozmerové 
zmeny ≤0,25%, podľa skúšobnej normy EN 434 alebo EN ISO 23999, 
rovnako ako všívané textilné krytiny. Je možné lepiť len dizajnové 
krytiny a PVC štvorce bez opticky viditeľného vlastného pnutia alebo 
vybúlenia. 
► Elastické podlahové krytiny (s výnimkou dizajnových krytín) musia 
byť vždy zvarené alebo špáry vyšpárované. Pre zvarenie alebo 
vyšpárovanie dbať na odporúčania výrobcov podlahových krytín. 
Zváranie alebo vyšpárovanie môže byť prevedené okamžite po 
nalepení. 
 

 
Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia :  

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú 
ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci 
nejesť, nepiť a nefajčiť. 
 
Ďalšie informácie obdržíte na www.podlahauz.sk, 
Príp. na tel. čísle +421 903 720 635 
 
Výrobok určený pre podnikateľské využitie. 
 
Likvidácia odpadu 

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásky je možné 
likvidovať ako domáci odpad. 
 
Záruka 
UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené 
v návode. 
Plurafilm® zodpovedá VOB diel C, bod 2.7 Lepidlá: „Vytvára pevné 
a trvalé spojenia a nepoškodzuje ani podlahovú krytinu, ani 
podklad a po spracovaní nezaťažuje prostredie žiadnym pachom.“ 

• Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru 
a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné 
normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN). 

 
Poskytnutie záruky je vylúčené ak: 

• Plurafilm® je použitý vo vonkajšom prostredí, 
v operačnej sále alebo dopravnom prostriedku 

• Na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, zvlášť chemické 
alebo mechanické 

• Dôjde k popraskaniu podkladu (nedostatočná pevnosť 
podkladu) 

• Spracovanie a používanie prebieha odlišne od návodu 
(Plurafilm® nepoužívať na schody a steny) 

• Na základe rozmerovej zmeny podlahovej krytiny sa 
objavia trhliny alebo vybúlenia 

• Špáry a švy elastických podlahových krytín v pásoch  
a štvorcoch (s výnimkou dizajnových krytín) nie sú 
tepelne/chemicky zvarené/vyšpárované 

• Sa vyskytnú zmeny sfarbenia na základe chemickej 
reakcie medzi podlahovou krytinou a podkladom 

• Podlahová krytina bola poškodená pod ťahom alebo 
s pnutím 

• Na Plurafilm® pôsobí vlhkosť 

• Kladenie bolo prevedené pri teplote menšej než 15 °C 
(teplota podkladu) 

• Plurafilm® bol použitý v priestoroch so zvýšeným 
tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady) 

• Nebolo prevedené skúšobné lepenie 

http://www.podlahauz.sk/

