
Technický list výrobku                
        info : 0903 – 720635 

Vysoko výkonné lepidlo na celoplošné lepenie (na tkanine)

Sigaway
Rýchle lepenie nových textilných podlahovín na textilné podklady
_____________________________________________________________________________________________

Rozsah použitia :

 Rýchle a ľahké spracovanie
 Podlahovina je ihneď pochôdzna a zaťažiteľná
♦   Potreba pásky SUPERtape 7900 a v prípade potreby Contact 85 

Rozsah použitia:

♦ vhodné podlahoviny:
Textilné podlahoviny:

- s plsteným rubom
- so synteticky zdvojeným rubom (SDR)
- s textilným rubom (TR), (výnimka: Texback/Voewerk)
- s latexovým penovým rubom
- kobercové  štvorce  s bitumenovým,  plsteným alebo  PVC rubom (výnimka:  Flotex,

Tretlon, Anker Clinic)
- Kugelgarn

Vhodné podklady:

- celoplošne nalepené textilné podlahoviny so slučkami, velurové (bez vysoko-hlbokej
štruktúry)

- kučeravý velur (Frisé)
- vpichovaná plsť

Na nové textilné podlahoviny
Na existujúce textilné podlahoviny

Podlahoviny bez záruky:
- orientálne koberce, behúne, kusové koberce
- koberce v pásoch s PVC rubom (napr. čistiace zóny, Flotex)
- koberce s lepidlo odpudzujúcim povlakom rubu (napr. PU)
- tkané výrobky, kokos, sisal, korok
- Texback (od Vorwerk)
- NEODON (NEODUR Textil/TOP-BAC)
- vpichovaná plsť



Elastické podlahoviny:
- PVC homogénne/heterogénne
- CV podlahoviny
- PVC bezpečnostné podlahoviny, PVC designové podlahoviny
- Polyolefinové podlahoviny
- Linoleum

vodivé podlahoviny → Sigaway-electronic

Podklady bez záruky:
     -     kalciumsulfátové potery (vystierkované), stierkovacie hmoty
       → Sigan 1 s Planus

- potery (vystierkované) → Sigan 1 s Planus
- drevotrieskové dosky → Sigan 1 s Planus
- elastické podlahoviny (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2
- korkové podlahoviny s vrstvou PVC → Sigan 2
- PU a epoxidové živice (hladké, nepórovité, najmenej 3 mesiace staré) → Sigan 2
- parkety a laminát → Sigan 3
- umelý kameň, teraso → Sigan 3
- lakovaný korok → Sigan 3
- mramor a podlahy z prírodného kameňa
- izolačné podlahoviny
- bitumenové podklady
- štrukturované podklady (razené/ s výskytom špár)
- kaučuk 

Návod na použitie:

Príprava podkladu:

- vhodnosť pre kolieskové stoličky: ak je pri novom kladení so Sigaway požadovaná
vhodnosť  pre  kolieskové  stoličky,  musí  mať  i existujúci  koberec  vhodnosť  pre
namáhanie  kolieskovými  stoličkami.  Celková  hrúbka  nového  koberca  musí  byť
väčšia ako hrúbka spodného koberca

- existujúca  textilná  podlahovina  musí  byť  celoplošne  nalepená.  Uvoľnené  miesta
alebo diery ja nutné narezať a pevne prilepiť alebo musíme vlepiť kus podlahoviny
rovnakej hrúbky. Tieto miesta môžeme taktiež vyplniť stierkovacou hmotou a to do
úrovne existujúcejj podlahovej krytiny

- Zvyšková  vlhkosť  podkladu:  musí  zodpovedať  uznávaným  odborným  pravidlám,
smerniciam a súvisiacim normám platných  v príslušných zemiach (napr.  EN, DIN,
SIA, OE, ČSN).

- existujúcu podlahovinu musíme zbaviť prachu a mastných nečistôt. Dobre vysať.
- Všeobecne:  je nutné dbať na príslušné normy pre práce s podlahovými krytinami

a na normy podlahárskych  prác  v príslušných krajinách (napr.  EN, DIN,  SIA,  OE,
ČSN)

Lepenie pásky SUPERtape 7900 na podlahu:

- pozdĺž okrajov a stien naplníme na existujúcu podlahovú krytinu  kládačskú pásku
SUPERtape 7900 (V)

- v oblastiach švov (T1, T2) nalepíme tieto pásky 2 vedľa seba.



Pozor:  používajte  výhradne  pásku  SUPERtape  7900,  ktorá  je  odolná  voči
zmäkčovadlám.

Kladenie pásov Sigaway:

- v oblasti švov stiahneme z kladačských pások (V) ochranná papier
- pásy Sigaway pokladame celoplošne jeden vedľa  druhého s 2 cm presahom a to

v pozdĺžnom smere kladenia novej podlahoviny – dobre pritlačíme
Pozor: Sigaway kladieme len na takú veľkú plochu, na ktorú budeme v ten istý deň
klásť podlahovú krytinu.

Rozvinutie koberca:

- podlahovinu necháme aklimatizovať
- kobercové pásy T1 a T2 položíme bez pnutia na Sigaway a podľa potreby nahrubo

prirežeme
- odrežeme stykové okraje koberca podľa návodu výrobcu (používame rezač spojov).

V prípade zdvojeného rezu podložíme pásy ocelovým pravítkom
Pozor: nesmiete prerezať Sigaway

Lepenie pásov koberca T1:

- polovicu pásu podlahoviny preložíme späť
- odstránime  ochranný  papier  až  k ohybu  preloženej  podlahoviny  (najskôr  zo

spodného pása)
- stiahnutý ochranný papier odrežeme 10 cm pred ohybom podlahoviny (režeme od

stredu k okrajom). Zvyšný neodrezaný kúsok preložíme, čím vytvoríme klopu, ktorú
založíme pod preloženú podlahovinu

- odrezaný ochranný papier stohujeme na seba a následne zvinieme dohromady (tým
minimalizujeme objem odpadu)

- prvú polovicu koberca položíme bez pnutia a vĺn a pritlačíme
Pozor: ochranný papier sťahujeme vždy najskôr zo spodnejšieho pásu Sigaway.

Lepenie pásov koberca T2:

- druhú polovicu koberca priložíme späť a pomocou prehnutej klopy stiahneme zvyšný
ochranný papier

- koberec položíme, pritlačíme a na okraji podľa potreby prirežeme

Tipy a triky

Rýchle kladenie Sigaway, postup pri 2 osobách
- odvinieme cca 1m dlhý pás Sigaway a presne založíme do požadovaného smeru
- prvá osoba cúva s rolou Sigaway
- druhá  osoba  stojí  na  odvinutom páse a postupne  ho pritláča  a vyhládza  širokým

zmetákom

Pokladka kobercov so vzorom
- pri  pokladke  kobercov so vzorom preložíme späť  jednotlivé  pásy koberca  pozdĺž

švov na polovicu. Z tejto plochy stiahneme ochranný papier.



- jednu stranu koberca položíme bez ťahov, pnutia a vĺn a pritlačíme
- potom  položíme  druhú  stranu  a od  stredu  do  strán  napravo  a naľavo  čisto  len

pritlačíme vo švoch
- dobre pritlačíme/zvalcujeme

Trik s vodou na textilné podlahoviny
- pri pokladke so švami, na prirezanie a položenie koberca pod telesá kúrenia a pod.

Po  stiahnutí  ochranného  papiera  a pred  položením  podlahovej  krytiny  môžeme
v požadovaných miestach Sigaway navlhčiť špongiou. Následne na toto navlhčené
miesto  položíme  podlahovinu.  Lepivá  sila  Sigaway  je  na  niekoľko  minút
neutralizovaná. Po odparení vody sa zas naplno obnoví. Nakoniec podlahovú krytinu
znova pritlačíme.

Kladenie kobercových štvorcov
- odstránime ochranný papier
- šablónu  na  kladenie  si  nanesieme  značkovacou  šnúrou  priamo  na  Sigaway.

V prípade,  že  je  pôvodná  textilná  podlahovina,  na  ktorú  budeme  klásť  novú
podlahovinu  svetlá,  môžeme  túto  šablónu  tzv.  „nabrnknúť“  značkovacou  šnúrou
priamo na ňu. Značenie bude v tomto prípade dobre presvitať skrz tkaninu Sigaway.

- pri  vlastnom kladení snímame zo Sigaway len toľko ochranného papiera, koľko je
nutné na položenie v danej chvíli

- na zaistenie prístupu do zdvojenej podlahy je možno jednotlivé štvorce kedykoľvek
spolu  so  Sigaway  odstrániť:  za  týmto  účelom  prerežeme  kobercovým  nožom
Sigaway podľa  štvorca.  Potom môžeme kobercový štvorec  odstrániť  spoločne so
Sigaway. Každý štvorec je možné s týmto neporušeným a čistým Sigaway opätovne
položiť späť

Technické údaje:

PE – buničinový tkaninový nosič, obojstranne lepiaci, z jednej strany vybavený ochranným
papierom
Špeciálne akrylátové lepidlo, zaručuje čistý vzduch v prostredí
Vhodný pre kolieskové stoličky*
Vhodný na podlahové kúrenie
Vhodný na objekty, bez plošného obmedzenia
Odolný čisteniu: vhodný na čistenie rozprašovacími extraktami

*nová podlahovina musí byť taktiež vhodná pre toto namáhanie

Obmedzenia:

1. pri opätovnom odstránení podlahoviny pokladanej na Sigaway môžu na pôvodných
kobercoch/podkladoch  zostať  zvyšky  lepidla  a tkaniny.  Z tohto  dôvodu  nie  je
Sigaway  vhodný  na  stávajúce užitné  podlahoviny/podklady,  ktoré  by  mali
v budúcnosti  byť  opätovne uvedené do pôvodného stavu (napr.  ako protišmykové
podložky, zakrytie podlahy a pod.)

2. podlahové krytiny ponecháme dostatočne dlhú dobu aklimatizovať



Záruka:

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

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá  oboru a techniky pre pokladku podlahovín a na
platné národné normy (EN,DIN,VOB,OE,SIA,ČSN)

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- bude Sigaway použitý vo vonkajších priestoroch
- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy obzvlášť chemické alebo mechanické
- dojde k odtrhnutiu podkladu (vplyvom nedostatočnej pevnosti podkladu)
- je spracovanie/užívanie  odlišné od návodu (Sigaway nikdy nepoužívať na schody

a steny)
- sa  vyskytnú  zmeny sfarbenia  na  základe  chemickej  reakcie  medzi  podlahovinou

a podkladom
- na základe zmeny rozmerov sa v podlahovine vytvoria špáry
- podlahovina bola položená pod ťahom alebo pnutím
- na Sigaway pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote pod 15 °C (na podlahe!)
- nebolo vykonané žiadne skúšobné lepenie
- pri práci boli použité kolenové napínaky a stykové spony
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