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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
 

 

Obojstranná lepiaca páska na soklové lišty 
 
 

 

UZIN U-Tack 
 

Bezpečné lepenie soklových líšt 
 

 
Oblasť použitia: 
UZIN U-Tack je viacúčelová lepiaca páska pre bezpečnú inštaláciu rôznych 
druhov soklov a pásikov z podlahových krytín. 
 
► Vhodná pre: 

• Textilné podlahové krytiny so všetkými bežnými rubmi 

• Pásiky z PVC podlahovín 

• Mäkké PVC soklové lišty 

• PVC fabióny 

• Soklové lišty s tvrdým jadrom a povrchom z umelej hmoty 

• Pásiky z linolea 
 

► Vhodná na: 

• škrabanú omietku / omietku 

• murivo 

• kov (povrchovo neupravený) 

• farebný náter 

• plast 

• drevo 

• betón 

• keramiku 

• sadru (penetrovanú) 

• tapety* 

• stierkovaciu hmotu (penetrovanú) 
*viď pokyny pre spracovanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zloženie: akrylát – kopolymér, zosieťovacie a odpeňovacie 
zložky, vlákno, papier 

 
  

Prednosti výrobku / vlastnosti:  
 
► viacúčelová 
► pre rýchlu inštaláciu  
► bez obsahu rozpúšťadiel 
► DE - UZ 113/ šetrná k životnému prostrediu – veľmi nízke 
emisie 
► EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií 
 
 
Technické údaje: 
 
Druh balenia:   kartón  

Šírka rolky:   25 mm/40 mm/ 50 mm/85 mm 

Dĺžka rolky:   50 m  

Skladovateľnosť:  min. 2 roky 

Farba: transparentná 

Teplota podkladu:  min. 15 °C  

Doba odvetrania:   žiadna  

Doba kladenia:   bez obmedzenia  

 
 
 

Ponúkne najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku 

zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom 

,,Modrý anjel“ v súlade s RAL-UZ 113, ako výrobok pre lepenie 
podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.  
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Pokyny pre spracovanie: 
► Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám 
     (EN,DIN,STN) 
► Tapety musia byť odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou. 
► Prach z povrchu steny alebo podlahy viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260, PE 350) 
► Skladovanie / preprava: Neohýbať soklové lišty s tvrdým jadrom (zabudovali by ste pnutie) 
 
Potrebné náradie: 
► UZIN U-Tack, kobercový nôž, gumová kladivo 
 

Tip pre aplikáciu: 
► Pre zlepšenie rezania navlhčite ruky a nôž vodou 
 

Lepenie fabiónov: 

 
► Nalepte PVC podlahovinu podľa    ► Položte UZIN U-Tack na okrúhlu    ►Odrežte presne a na koso                 ►Aplikujte čistý PVC fabiónový          ►Aplikujte UZIN U-Tack na  

pokynov výrobcu, nechajte       papierovú podložku     vhodný PVC fabiónový         profil od rohu    podlahu od okraja podlahoviny 
10 cm medzeru od steny ► Aplikujte UZIN U-Tack     profil (min. 20 mm x 20 mm)           ► Vtláčajte postupne do       a dobre po celej dĺžke pritlačte. 

       primeranej šírky na stenu a           ► Odrežte 2 cm ochranného                     UZIN U-Tack bez ťahu a bez             ►PVC fabiónový profil bude  
        po celej dĺžke pevne pritlačte    papiera zo spodnej časti     pnutia                           zľahka prekrytý 

UZIN U-Tack a stiahnite ho  ►V rohoch klaďte UZIN U-Tack    
na zraz 

 
► Pásy krytiny sa presne prirežú        ► Ochranný papier sa z UZIN U-Tack   ►Vrchnú časť podlahoviny,                  
► Rohy a kúty sa prirežú pomocou       nalepeného na podlahe stiahne       ktorá sa dotýka steny, v spodnej   

 šablony a pripasujú sa ► Pásy z krytiny sa položia na        časti priklepnite a odstráňte  
►  Každý presne osadzovaný diel     podlahovú krytinu                            ochranný papier 
      sa montuje postupne      ► Na podlahe celoplošne všetko   ►Podlahovinu pritlačte na fabiónový 
        dobre pritlačiť alebo zavalcovať      profil, prehnite ju späť na stenu   a 
                celoplošne dobre pritlačte alebo zavalcujte     

Lepenie flexibilných PVC líšt       

 ► Očistite rub sokla                              ► Položte U-Tack na okrúhlu    ► Odstránime ochranný papier    ► V rohoch nahrejte rub sokla a       ► styky soklovej lišty zosaďte 
                                                         papierovú podložku         po častiach do vzdialenosti          ohnutím vytvarujte             a spojte sekundovým lepidlom,          

   ► Nalepte U-Tack vhodnej šírky                  cca 20 cm od rohu     ► Odstráňte ochranný papier            tým odstránite otvorené  
        na stenu       ► Soklovú lištu z mäkkého PVC          a bez ťahu a soklovú lištu            špáry 
   ► Trením pevne pritlačte          osadiť bez ťahu a bez pnutia          bez ťahu a pnutia osaďte a 

             až cca 20 cm od rohu          bez medzier priklepnite         
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Lepenie kobercových soklov 

 
 
 
 
 

 
 

 
► Nasaďte U-Tack na rub   ► Odstráňte ochranný papier      ► Poklepte bez medzier       ► Kúty a rohy vždy predlepte v dĺžke 20 cm      
   obšívaného kobercového sokla   ► Kobercový sokel osaďte bez            gumeným kladivom       ► Pred odstránením ochranného 
     (ručne alebo aplikátorom)        ťahu a bez pnutia                 papiera soklovú lištu vždy v kúte 
                     alebo rohu prehnúť (odstránite pnutie) 

Lepenie pásov z mäkkých krytín 

 
 
 
 
 
 

► V závislosti od šírky pásu nalepte       ► Odstráňte ochranný papier         ► Bez ťahu a pnutia prilepte            ► Pevne pritlačte a následne  
     zodpovedajúcu pásku UZIN U-Tack                   sokel z podlahoviny na stenu                 prejdite prítlačným nástrojom 
     na  rub pásu, pritlačte a pozdĺž                                                          pozdĺž celého sokla 
     celého pásu zavalcujte                   ► Čo najskôr aplikujte silikón medzi  
     prítlačným valčekom                        podlahovú krytinu a sokel 

 
Lepenie soklových líšt s tvrdým jadrom 

 
 
 
 
 
 

► Držiak rolky povytiahnite a   ► V závislosti na smere lepenia        ► Nalepte UZIN U-Tack na          ► Odstráňte ochranný papier 
     zaaretujte         položte UZIN U-Tack na             stenu pomocou aplikátora         ► Nalepte soklovú lištu na 
► Na spodnú časť položte        aplikátor vľavo alebo vpravo        ► Pokiaľ má soklová lišta výšku              UZIN U-Tack 
     papier, na ktorý nepriľne lepidlo      ► Spustite držiak rolky                      10 cm, nalepte ďalší pás          ► Poklepte soklovú lištu 
                  UZIN U-Tack ručne tesne nad               gumeným kladivom 

            prvý pás 

Dôležité upozornenia: 
 

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí 
bez prístupu priameho slnečného svitu. 
Pre rozmerovo stabilné kladenie PVC soklových líšt 
alebo  tvarovaných soklových PVC líšt odporúčame použiť  výrobok 
Remur. 
Soklové lišty s pevným jadrom: V prípade nerovných alebo veľmi 
hladkých stien odporúčame použiť Toptac 35 alebo požiadajte 
o technické poradenstvo 
 

Ochrana práce a životného prostredia:  
Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú 
ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci 
nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí. 
 
Ďalšie informácie nájdete na www.podlahauz.sk,  
 
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 
Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie 
podlahovín a na platné národné normy (EN,DIN,VOB,OE,SIA,STN) 
V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na 
mieste vykonávaného kladenia. 
Poskytnutie záruky je vylúčené ak: 

• dochádza k rozmerovým zmenám alebo deformáciám 

• na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť chemické alebo 
mechanické 

• spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu 

• v prípade napätia neboli použité na koncoch sokla oceľové klince 
alebo skoby 

• UZIN U-Tack je vystavený vlhkosti 

• kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 15°C (na stene) 

• UZIN U-Tack bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, 
prípadne 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 

 

http://www.podlahauz.sk/

