
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
 

Vysoko výkonná páska pre kobercové sokle 

Bullran 45 
 
Bezpečné lepenie obšívaných kobercových soklov 
 

 
Použitie: 
 
Špeciálny lepiaci systém pre lepenie soklov z textilných podlahových 
krytín s rôznym rubom. Bullran zaisťuje rýchlu inštaláciu bez obsahu 
rozpúšťadiel v interiéroch. Spĺňa TRGS 610. 
 

► Vhodné pre: 

• Plstený rub rub 

• Zdvojený syntetický rub (SDR) 

• Dvojitý textilný rub (TR) 

• Rub z latexovej peny 

• Vpichované koberce 

• Kugelgarn (tuhé krytiny z vlákien) 

• Tkané textilné podlahoviny 
 

► Vhodné na použitie na: 

• Omietku 

• Murivo 

• Kov (neošetrený) 

• Lakované povrchy 

• Plasty 

• Drevo 

• Betón 

• Keramika 

• Sadra (napenetrovaná) 

• Tapeta* 

• Stierkovacia hmota (napenetrovaná) 
 
*Viď Poznámky k príprave 
 

Poskytuje najväčšiu možnú úroveň emisii a prispieva k vytváraniu zdravej 
klímy v miestnosti. Označené „Modrý anjel“ pre nízkoemisné lepidlá 
podlahových krytín a iné inštalačné materiály podľa DE-UZ 113, ako výrobok 
pre lepenie podlahových krytín a podlahárske práce s veľmi malým obsahom 
emisií 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zloženie: Akrylátové kopolyméry, zosieťovacie a odpeňovacie 
zložky, vlákno, papier 
 
Prednosti výrobku / vlastnosti: 
► Vysoko výkonné lepidlo pre vpichované koberce, tkaný a plstený 

rub 

► Nekrehne, lepí bezpečne a trvalo 

► Čistá a rýchla práca 

► Bez obsahu rozpúšťadiel 

► DE-UZ 113 / šetrné k životnému prostrediu, vzhľadom na veľmi 
nízke emisie 

► EMICODE EC 1 PLUS / s veľmi nízkym obsahom emisií 

 
Technické údaje: 
 
Druh balenia:   Kartón 
Šírka rolky:  45 mm 
Dĺžka rolky:  25 m 
Skladovatelnosť:   min. 2 roky 
Farba:    transparentná so zeleným vláknom 

Teplota podkladu:  najmenej 15 C 
Doba odvetrania:  žiadna 
Doba kladenia:  bez obmedzenia 
Zaťažiteľnosť:  okamžite po nalepení 
Zváranie / špárovanie: okamžite po nalepení 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bullran 45 
 

 

Uzin Utz AG  

Dieselstraße 3 D-89079 Ulm  

E-Mail info@uzin-utz.com 

Telefax +49 (0)731 4097-214 

Česká Republika UZIN s.r.o.  

Českomoravská 12a 190 00 Praha 9  

Telefon +420 283 083 314  

E-mail: prodej@uzin.cz | www.uzin.cz 

 

Slovenská Republika HA-UZ market s.r.o.  

Štrková 94 010 01 Žilina  

Telefon +421 41 565 55 40  

E-mail: objednavky@ha-uz.sk | www.ha-uz.sk 

 

Poznámky k príprave: 

► Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, rovný, zbavený mastnoty, prachu a silikónu v súlade s príslušnými národnými normami (EN, DIN, VOB. 

OE, SIA) 

► Tapety musia byť pevne nalepené 

► Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou bez obsahu rozpúšťadiel (napr. UZIN PE 260) 

► Krytiny, rovnako ako páska Bulran 45 musia byť pred lepením dostatočne uvoľnené, aklimatizované a prispôsobené bežnej klíme prostredia, 

v ktorej budú použité. Umožnite podlahovej krytine (a tiež Bullranu 45) dostatočnú aklimatizáciu v súlade s odporúčaniami výrobcu. 
 
Nevyhnutné vybavenie: 

► Bullran 45, gumené kladivo, nôž na koberce  

 
Aplikácia: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

► Nalepte Bullran 45 na 

zadnú stranu kobercového 
sokla (rukou alebo 
aplikátorom) 

► Plynule odlepte ochranný 

papier  

► Bez  ťahu a bez pnutia 

nalepte kobercový sokel  
 

►  Pobúchajte gumeným 

kladivom po celej dĺžke sokla  
 
 
 
 

► Pred odstraňovaním 

ochranného papiera, 
poohýbajte sokel 
v rohoch/kútoch (kvôli 
uvoľneniu napätia v sokli) 
 

Ukážka použitia aplikátora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dôležité upozornenia: 
Skladujte v suchom, chladnom prostredí bez priameho slnečného 
svetla 
 
Ochrana práce a životného prostredia: 
Produkt nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia na ochranu práce. 
Z dôvodov pracovnej hygieny, odporúčame nejesť, nepiť a nefajčiť 
pri spracovaní produktu. Skladujte mimo dosahu detí. 
 
Likvidácia: 
Prázdne kotúčiky a kartónové obaly môžu byť recyklované. Zvyšky 
materiálu možno likvidovať ako komunálny odpad. 
 
 

Záruka: 
UZIN poskytuje 5-ročnú záruku na všetky vlastnosti uvedené 
v návode na inštaláciu. 

• Postupujte podľa všeobecne uznávaných pravidiel 
odboru a technológii pre inštaláciu podlahovej krytiny a 
príslušných platných noriem. 

Pred samotnou inštaláciou musia byť vždy na mieste vykonané 
adhézne skúšky. 
 

Záruka zaniká ak: 

• nezvyčajné vplyvy, najmä chemického alebo 
mechanického pôvodu pôsobia na produkt 

• je produkt použitý alebo spracovaný inak ako je 
uvedené v návode 

• je Bullran 45 použitý na schodoch 

• na Bullran 45 pôsobí vlhkosť 

• bola inštalácia vykonaná pod 15C (na stene) 

• sa Bullran 45 používa v oblastiach so zvýšenou vlhkosťou 
či tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady) 

 
 
Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných 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 vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V 
prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k 
aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto 
informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne 
znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk 
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