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TECHNICKÝ LIS T VÝROBKU

Vysoko výkonné lepidlo na celoplošné lepenie (špeciálna fólia)

Rýchle a rozmerovo stabilné lepenie nových PVC dielcov na stierkovaciu hmotu, drevotriesku a kov

Oblasť použitia:

Rozmerovo stabilizujúca, obojstranne lepiaca špeciálna fólia zosilená
kovom pre celoplošné lepenie PVC podlahových krytín v jednotlivých 
kusoch PVC designových podlahovín, PVC štvorcov a lamelov s PVC 
povrchovou úpravou rubu. Tento špeciálny systém lepenia umožňuje
vykonanie pokladky podlahovej krytiny bez špárovania a zaručuje
jej neskoršie opätovné odstránenie bez zvyšku. Vhodná do všetkých
objektov, bez obmedzenia veľkosti plochy. Fólia Sigan Elements Plus
je odolná čisteniu a vhodná pre použitie profesionálnych čistiacich
strojov na podlahy (je potrebné sa však vyhnúť stojatej vode, kalužiam).
Fólia Sigan Elements Plus  je vhodná na podlahy s podlahovým 
vykurovaním a je možné ju použiť v miestach so silným namáhaním,   
ako napr. pod kolieskové stoličky či v prevádzke s vysokozdvižnými  
vozíkmi. Iba do interiéru.

► Vhodná pre*:
Elastické podlahoviny:
• PVC designové podlahoviny
• PVC štvorce

Textilné podlahoviny:
• rohožky s PVC rubom 
• Flotex
*viď. Dôležité upozornenia 

► Vhodné na*:
• cementovú stierkovaciu hmotu (zbrúsenú)  

• kalciumsulfátovú stierkovaciu hmotu  
   podľa údajov výrobcu)
• parotesné zábrany z epoxidových živíc  

• drevotrieskové dosky P3/P5/P7, preglejkové a MDF dosky 
• hliníkové a kovové podklady 

• PUR stierkovacie hmoty (napr. UZIN KR 410) 
 
*viď. Dôležité upozornenia
Pre iné typy podkladu, prosíme, vyžiadajte si technickú radu.

Zloženie: špeciálna kovom zosilnená fólia, akrylát - kopolymér, 
zosieťovacie a odpeňovacie zložky, umelohmotná fólia, papier

Výhody výrobku/Vlastnosti:

► Rozmerovo stabilizujúca
► Rýchle a ľahké stracovanie
► Podlahovina je ihneď pochôdzna a zaťažiteľná
► Podlahovinu je možné okamžite zvarovať
► Pokládka PVC designových podlahovín a PVC štvorcov bez  

nutnosti špárovania
► Neskôr bez zvyškov odstrániteľná
► Bez obsahu rozpúšťadiel/ zodpovedá TRGS 610
► Nestáva sa krehkou ani nevysychá
► EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií PLUS

Technické údaje:
Balenie:    kartón 

Obsah balenia: Sigan Elements Plus: 75 cm x 25 m 
     Sigan Elements Plus páska: 5 cm x 25 m 

Skladovateľnosť: min. 2 roky 

Farba:    strieborná / šedá 

Teplota podkladu: min. 15 oC 

Doba odvetrania: žiadna 

Doba pokladky: bez obmedzenia 

Zaťažiteľnosť: okamžite po nalepení 

Zvarovanie/ 
špárovanie:  okamžite po nalepení

Neskôr

možnosť bez zvyškového  

odstránenia

PRO  PVC designové podlahoviny a PVC štvorce 

NA  stierkovaciu hmotu, drevotriesku, kov

Vyvinuto a vyrobeno | SIFLOOR AG
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Príprava podkladu:
► Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, bez trhlín, čistý a zbavený všetkých nečistôt, ktoré by negatívne mohli 

ovplyvniť prídržnosť.
► Podklad musí zodpovedať príslušným normám a technickým listom, v prípade závad či pochybností nutné 

toto oznámiť.
► Povrch dôkladne vysať, napenetrovať a vystierkovať.
► V závislosti od druhu podkladu, podlahovej krytiny a spôsobu zaťaženia zvoliť vhodnú penetráciu a stierkovaciu

hmotu z programu UZIN.
► Penetráciu a stierkovaciu hmotu nechať riadne vyschnúť.
► Hliníkové a podklady z nerez kovov dôkladne zbrúsiť a očistiť, prípadne odmastiť.
► Dbať na informácie a odporúčania v technických listoch použitých výrobkov UZIN, rovnako tak na informácie výrobcov 

podlahových krytin.

Spracovanie:

Jedine so špeciálnou penetráciou Planus bude lepenie so Sigan Elements Plus výborné a bude zaručené opätovné odstránenie 
podlahovej krytiny bez zvyšku. Nepoužívať žiadnu inú penetráciu!

Nanášanie špeciálnej penetrácie Planus:

► Podklad dôkladne vysajeme priemyselným vysávačom.
► Nádobu s penetráciou Planus dobre pretrepeme a neriedenú penetráciu prelejeme do čistéj nádoby.
► Špeciálnu penetráciu nanesieme v tenkej vrstve rovnomerne jemne poréznym penovým valčekom, pritom 

sa vyvarujeme vzniku kalužiek, zanechaní kvapiek a stopám po valčeku. Nanášame do kríža. Pri podlahách z 
drevených materiálov nanášame v dvoch náteroch a používame nylonovo-plyšový valček. Penetrácia po 
riadnom zaschnutí vytvorí na ploche tenký film (mierne lesklý).

► Necháme minimálne 2 hod. vyschnúť pri dobrom odvetraní. Penetrácia Planus musí byť absolútne
vyschnutá. Dobu schnutia ovplyvňuje vetranie, klíma v priestore a podklad. Na kalciumsulfátových stierkovacích 
hmotách môže doba schnutia trvať až 4 hodiny.

► Podlahovinu nenechávame aklimatizovať na ploche už ošetrenou penetráciou Planus.
► Skúšobné lepenie: fóliu Sigan Elements Plus pritlačíme dobre na podklad. Ak sa Sigan Elements Plus z 

podkladu uvolní, je nutné podklad ešte znovu napenetrovať penetráciou Planus a skúšku opakovať.
►  Podlahovú krytinu vyberieme z obalu, rozdelíme na malé hromady a ponecháme na mieste pokladky najmenej  

48 hod. uvolniť a aklimatizovať. Fóliu Sigan Elements Plus ponecháme v tej istej miestnosti aklimatizovať po 
dobu najmenej 24 hod.

Nutné použitie  
špeciálnej penetrácie Planus 
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Spracovanie:
Kladenie pásky Sigan Elements Plus, šírka 50 mm:
► Pásku Sigan Elements Plus nalepíme pozdĺž stien a dverí, a) aby sme vyrovnali nerovnosti stien, b) 

pre zvýšenú lepivú silu na okrajoch, c) pre lepenie na tažko prístupných miestach  
Pozor: Používame výhradne pásku Sigan Elements Plus, ktorá je súčasťou balenia (táto páska je 
neskôr odstrániteľná z podkladu bez zvyšku). 

► Ochranný papier ešte nesťahujeme.
► Pásky Sigan Elements lepíme na styk (zraz), pri prípradnom presiahnutí pások ich následne prirežeme na 

styk (zraz).
 

Kladenie fólie Sigan Elements Plus, šírka role 750 mm:
► Fóliu Sigan Elements Plus pokladáme v smere kladenia novej podlahoviny, najlepšie s presahom, dobre  

vyhladíme a presahy prirežeme háčikovým nožom na styk (zraz) alebo môžeme fóliu rozvinúť priamo 
na styk (zraz), (max. šírka povolenej medzery medzi jednotlivými pásmi sú 3 mm, žiadne presahy). 
Pozor, nepoškodiť podklad. 

Pozor: Fóliu nikdy nelepte na podklad matovo šedou stranou (strana s ochranným papierom) 

► Fóliu Sigan Elements Plus môžme presadiť cez pásku Sigan Elements Plus, ale musíme ju následne 
prirezať na styk.

► Rozvinieme len toľko fólie Sigan Elements Plus, na koľko budeme ten istý deň pokladať podlahovinu.

►  Posledný pás Sigan Elements Plus pokladáme od steny. Vzniknuté presahy prirežeme háčikovým nožom 
na styk. Pozor, aby sme nepoškodili podklad.

► Zvyšok nepoužitej role Sigan Elements Plus opäť zabalíme do ochranného papiera (ochrana okrajov a 
proti prachu).

 
Pokladanie podlahoviny:
PVC designové podlahoviny a PVC štvorce:
► Premeriame miestnosť, rozdelíme lamely/štvorce. Vhodnou ceruzkou (mäkká ceruzka alebo bežný DVD 

značkovač) na ochrannom papieri, prípadne na stene označíme počiatočné body pre založenie prvej rady 
lamelov/štvorcov.

► Ocelové pravítko položíme pozdĺž počiatočných bodov a vyrovnáme.
► Z fólie Sigan Elements Plus stiahneme plošne a rovno ochranný papier až ku hrane ocelového pravítka.
► Ochranný papier odtrhneme šikmo nahor podľa ocelového pravítka. Takto vzniknutá priamka slúži ako 

príložná linka pre založenie prvej rady lamelov/ štvorcov.
► Odrezaný ochranný papier stohujeme na seba a následne zvinieme dohromady (minimalizácia objemu 

odpadu).
► Lamely/štvorce položíme pozdĺž zakladacej línie bez ťahu a pnutia a rukou pevne pritlačíme.
► Postupne sťahujeme plošne a rovno ochranný papier. Podlahovú krytinu pokladáme podľa opísaného 

postupu. Pri prerušení práce môžme ochranným papierom opäť zakryť Sigan Elements Plus a tým ho 
chrániť.

► Celú plochu po položení dobre krížom pritlačíme/zavalcujeme.

To vie len Sigan: Neskôr odstrániť podlahovú krytinu bez zvyšku – bez 
poškodenia podkladu.
► Lamely a štvorce opatrne uvoľníme z fólie (prípadne ich môžme narezať na pruhy). Nepoškodiť podklad!  
► Po úplnom odstránení lamelov alebo štvorcov stiahneme fóliu Sigan Elements Plus v ostrom/plochom 

uhle, hotovo!Na podkladu nezostanú pri použití fólie Sigan Elements v spojení so špeciálnou 
penetraciou Planus žiadne zvyšky lepidla! Odstránenú podlahovú krytinu už nie je možné ďalej použiť.

► Pred následnou ďalšom pokladkou s využitím fólie Sigan musíme najskôr podklad dôkladne vysať. 
Podľa potreby ho následne napenetrujeme penetráciou Planus a necháme dobre vyschnúť. 
Následne postupujeme podľa návodu pre pokladku podlahovej krytiny s fóliou Sigan. 
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Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však
nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto na vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade 
pochybností vykonať vlastné skúšky alebo si vyžiadať technickú poradu pre aplikáciu. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie 
o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. 

Dôležité upozornenia:
    •  vhodné sú PVC podlahoviny, rovnako ako aj 

         textilné podlahové krytiny s rubovou vrstvou 
        z PVC

      • Podľa normy EN 434 musia byť PVC podlaho- 
       viny, ktorých rozmerové zmeny sú < 0,40% 
vyšparované/ zvarené. PVC štvorce (do 65 x 65 cm) a designové 
podlahoviny s rozmerovými zmenami < 0,25% je možné pokladať bez 
nutnosti špárovať/zvarovať.

•    Pre špárovanie/zvarovanie je nutné dodržiavať odporúčania výrobcu 
podlahových krytín.

•   Zvarovanie môže byť vykonané okamžite po nalepení.

Skladujte nastojato v suchom a chladnom prostredí bez prístupu 
priameho slnečného svitu. 
Načaté role opätovne zviňte do ochranného papieru.

► Podlahoviny bez záruky:
•   podlahoviny bez obsahu PVC 
•   PVC a CV podlahové krytiny v pásoch s hladkým rubom (možnosť  

vzniku vzduchových bublín)
•   polyolefínové podlahoviny
•   kaučuk
•   linoleum
•   textilné podlahoviny s textilným rubom 

•   korkové krytiny
•   hliníkové a kovové podlahoviny

► Podklady bez záruky:
•   textilné podlahové krytiny  Sigaway 
•   mramor a podlahy z prírodného kameňa (zmeny zafarbenia)
•   podklady obsahujúce bitumén a liatý asfalt
•   štrukturované podklady (pretlačenie / výskyt špár)
•   izolačné podložky 
•   hladké užitkové podklady (Sigan Elements)
•   parkety, korok, laminát 
•   OSB dosky

Ochrana práce a životného prostredia:
Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, čo sa týká 
ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci 
nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí.
 
Likvidácia odpadu:
Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky fólie je možné 
likvidovať ako domáci odpad.

Záruka:
UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v 
návode.

Sigan Elements Plus zodpovedá VOB diel C, bod 2.7 Lepidlá: „Tvoria 
pevné a trvalé spojenie a nepoškodzuje ani podlahovinu ani podklad 
a po spracovaní nezaťažuje prostredie žiadnym pachom“.
•   Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá oboru a techniky pre 
     kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, 
      OE, SIA, návod TKB-12, ČSN).

V každom prípade je nutné pred spracovaním vykonať na mieste 
pokladky skúšku.
 
Poskytnutie záruky je vylúčené ak:
•   bude fólia Sigan Elements Plus použitá vo vonkajšom priestore,  

operačných sálach alebo vo výrobe automobilov.
•   na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť tak chemické alebo 

mechanické.
•    spracovanie/užívanie prebieha odlišne od návodu (Sigan Elements 

Plus nikdy nepoužívať na schody a steny).
•    sa vyskytnú zmeny zfarbenie na základe chemickej reakcie medzi 

podlahovou krytinou a podkladom.
•   na základe zmeny rozmerov podlahoviny sa vytvoria špáry alebo 

vypukliny.
•   podlahovina bola položená pod ťahom alebo pnutím
•   na fóliu Sigan Elements Plus pôsobí vlhkosť
•   pokladka bola vykonaná pod 15 o C  (na podlahe!)
•   bola fólia Sigan Elements Plus použitá v priestoroch so zvýše-

ným tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady).

 




