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Technický lisT výrobku

speciální soklová lepicí páska pro pásy podlahových krytin v lištách DÖllken s jádrem

bezpečné lepení pásů podlahových krytin v soklových lištách DÖllken s jádrem

Použití

Speciální akrylátový lepicí systém pro rychlé a jisté lepení 
obšívaných kobercových soklových lišt. Contact neobsahuje 
rozpouštědla a umožňuje provádění lepení rychle a čistě. Pro 
užití v interiéru.

► vhodné kobercové pásy a pásy podlahových krytin pro 
DÖLLKEN soklové lišty s jádrem TS 60/TS 100:

·  s rubem z netkané textilie

·  ze syntetické podlahoviny se zdvojeným rubem (SDR)

·  s textilním dvojitým rubem (TR)

·  s latexovým pěnovým rubem

·  z vpichovaného koberce

·  z Kugelgarn® a Kugelvlies®

·  z tkaných textilních podlahovin

► vhodné pásy podlahových krytin pro DÖLLKEN soklové 
lišty s jádrem C 60/D 100:

·  z PVC/ CV

·  z PVC designových podlahovin

·  z pryže

·  z linolea

·  barevné pásky DÖLLKEN

·  MEDES-Alu-Floor

výrobek          šířka role             výška soklové lišty 

Contact 40          40 mm            45 mm   –   55 mm                  

Contact 55          55 mm            60 mm   –   70 mm 

Contact 70          70 mm            75 mm   –   85 mm 

Contact 85          85 mm            90 mm   – 110 mm

Složení: akrylát- kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, 
výztužné vlákno, papír

výhody výrobku/vlastnosti:

► trvale pružná, drží jistě & trvale
► pro PVC-, CV- krytiny, PVC-designové krytiny, linoluem a 

barevné pásky v C 60/D 60
► pro vpichovaná rouna, syntetické podlahoviny se zdvoje-

ným rubem (SDR), podlahoviny s textilním dvojitým rubem 
(TR) a rubem z vpichovaného rouna, tkané koberce v TS 
60/ TS 100

► zaručený systém DÖLLKEN – UZIN
► bez obsahu rozpouštědel/ odpovídá TRGS 610
► Modrý anděl“ podle RAL UZ 113
► EMICODE EC1 PLUS/ s velmi nízkým obsahem emisí PLUS

Technická data

Balení:    karton 

Šířka role:   40 mm/ 55 mm/ 70 mm/ 85 mm 

Délka role   50 m 

Skladovatelnost:  mni. 2 roky 

Barva:    transparentní 

Teplota podkladu:  min. 15 oC 

Doba odvětrání:  žádná 

Doba pokládky:  bez omezení 

Zatížitelnost:  okamžitě po nalepení 

Svařování/spárování:  okamžitě po nalepení

Poskytuje největší možné bezpečí před emisemi a výrazně přispívá ke 
zdravému prostředí v místnostech.  Výrobek je označen symbolem 
„Modrý anděl“ v souladu s RAL-UZ 113, jako výrobek pro lepení 
podlahových krytin a kladečské práce s velmi malým obsahem emisí. 

Pro   pásy podlahových krytin 

nA        soíklové lišty DÖLLKEN s jádrem



Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemo-
hou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.
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Pokyny ke zpracování:
►Podklad musí být pevný, trvale suchý, tvrdý, nosný, bez mastnot, prachu a silikonu a musí odpovídat platným národním 

normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
►Tapety musí být pevně přilepeny.
►Prach z povrchu podkladu vázat penetrací neobsahující rozpouštědla (např. UZIN PE 260)
►Krytina stejně jako soklová páska Contact 40 musí být před lepením dostatečně uvolněné, aklimatizované a přizpůsobené 

běžnému klimatu prostředí, ve kterém budou použity. 

Potřebné nářadí:
►Contact 40, gumové kladívko, kobercový nůž

Příprava:
►Pásy podlahové krytiny: jednotlivé pásy podlahové krytiny 

nařezat vždy podélně nebo souhlasně se směrem pokládky.
►Vnější rohy: elastické pásy podlahové krytiny naříznout 

(uvolnit), zahřát a bez tahu přilepit. Pásky z textilních 
podlahovin předem přehnout.

►Vnitřní rohy: Pásy podlahové krytiny proříznout a spojit 
vteřinovým lepidlem.

►Napojení 
- pásky PVC/CV svařit 
- pásky z pryže a barevné pásky napojit vteřinovým  
   lepidlem 
- pásky z designové podlahoviny nesvařovat 

Montáž TS 60/TS 100 a C 60/D 60: 

►TS 60/ TS 100: Contact 
    40 nasadíme na rub textilní 
     soklové lišty
► C 60/ D 60: Contact 40 
     vsadíme ručně přímo na 
     soklovou lištu C 60/ D 60  
►Ochranný papír zatím 
     nesnímat 
►Postupně snímat oba 
    ochranné papíry  
►Kobercovou soklovou lištu  
    nebo pás z podlahové krytiny 
    vložíme bez tahu a pnutí 
    do soklové lišty DÖLLKEN 
    s jádrem. 
►Gumovým kladívkem 
    celoplošně přiklepeme  
    �zdvojený účinek lepivé síly 

contact – aplikační strojek

Důležité upozornění:
►bez záruky:

·  dřevěná soklová lišta   ·  kobercová soklová lišta s PU rubem

·  čisticí běhoun               · PVC měkčená soklová lišta 
 Skladujte v suchém a chladném prostředí bez přístupu přímého 
slunečního svitu.

Ochrana práce a životního prostředí:
Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká 
ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při 
práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí.

likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky pásky  
je možno likvidovat jako domácí odpad.

Záruka:
uZin poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v 
návodu.
• Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky 
  pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, 
  DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
V každém případě je nutno před lepení provést zkoušku 
lepení přímo na místě prováděné pokládky. 
Poskytnutí záruky je vyloučeno jestliže:
• na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické 
  nebo mechanické.
• zpracování nebo užívání probíhá odlišně od návodu 
• Contact 40 lze použít na schody pouze jako doplněk 
• na Contact 40 působí vlhkost 
• kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C 
  (teplota stěny).
• Contact 40 byl použit v prostorech se zvýšenou vlhkostí, 
  případně tepelným namáháním (např. zimní zahrady).
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