Disperzní akrylové lepidlo
s velmi nízkým obsahem
organických tìkavých látek
k lepení PVC a textilních krytin

OBLASTI POU ITÍ
Lepení homogenních a heterogenních krytin z PVC, kobercù
a PVC dla eb v interiéru
PØÍKLADY POU ITÍ
MAPECRYL ECO je lepidlo na podlahové krytiny s velmi nízkým
obsahem organických tìkavých látek, které je vhodné pro
lepení
homogenních i heterogenních podlahových krytin z PVC
polopru ných podlahových krytin z PVC
pøírodních nebo syntetických podlahových krytin z PVC,
opatøených plstìnou podlo kou;
latexových kobercù, kobercù s podlo kou z latexové pìny,
pøírodní a syntetické juty, polypropylénových a netkaných
kobercù s polyesterovou podlo kou
dla eb z bì né a latexové jehlièkové plsti a jehlièkové plsti
z latexové pìny
na v echny savé podklady bì nì pou ívané ve stavebnictví,
a to i na vytápìné podlahy a podlahy urèené pro provoz
koleèkových idlí, pokud nejsou vystavené vzlínající vlhkosti.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
MAPECRYL ECO je akrylové lepidlo na bázi polymerù ve vodní
disperzi s velmi nízkým obsahem organických tìkavých látek
pastovité konzistence a svìtle bé ové barvy pøipravené
k pøímému pou ití. MAPECRYL ECO je nehoølavý a neobsahuje
toxické látky. Proto není zdraví kodlivý a lze jej skladovat bez
nutnosti dodr ování speciálních opatøení. MAPECRYL ECO má
dobu odvìtrání od 0 do 10 minut, dobu tuhnutí cca 25-30 minut
(pøi + 23°C) a rychlý nárùst pevnosti spoje. Po dokonalém
vyschnutí (asi po 24 hodinách v závislosti na teplotì a vlhkosti
prostøedí) tvoøí MAPECRYL ECO velmi pevný a pru ný spoj
a lze jej pou ít i v prostorách se silným provozem i se zatí ením
koleèkovými idlemi.

DÙLE ITÁ UPOZORNÌNÍ
Nepou ívat pøi teplotách pod +15°C.
Nepou ívat na vlhké podklady nebo podlahy vystavené
vzlínající vlhkosti.
Nepou ívat na koberce z PVC a koberce s podlo kou
z pìnového PVC.
Nepou ívat na korkové krytiny a marmoleum s rubovou
stranou z juty pou ívejte Aquacol T nebo
Ultrabond Eco 540
POKYNY PRO POU ITÍ
Pøíprava podkladu
Podklady musí mít dostateènou pevnost v tlaku i v tahu za
ohybu, nesmí se na nich vyskytovat trhliny, musí být suché,
savé, rovné, soudr né a zbavené prachu, volných èástic,
mastnot, olejù, vosku, koroze, zbytkù sádry nebo jiných
materiálù, které by mohly nepøíznivì ovlivnit pøídr nost krytiny
k podkladu a nesmí být vystaveny vzlínající vlhkosti. Zbytková
vlhkost musí splòovat po adavky pøíslu ných norem
a technických podmínek pro provádìní podlah.
Vlhkost podkladu se doporuèuje ovìøit v celé jeho tlou ce
karbidovým vlhkomìrem. Je nutno si uvìdomit, e mìøení
zbytkové vlhkosti elektrickým vlhkomìrem poskytuje pouze
velmi orientaèní hodnoty. Vlhkost podkladních vrstev musí
odpovídat tìmto hodnotám: podklady na bázi cementu
maximálnì 2%, sádrové nebo anhydritové podklady maximálnì
0,5%. Samonosné potìry na izolaèních vrstvách i ostatní potìry
na separaèních podlo kách musí být od podkladu oddìleny
parotìsnou zábranou, aby nedocházelo ke vzlínající vlhkosti.
Poru ený podklad s pøítomností trhlin musí být opraven
vhodnými materiály Mapei (Epojet, Eporip, Eporip Turbo),
nedostateènì soudr ný povrch musí být zpevnìn (napø.
Primerem EP nebo Prosfasem).
Pro provedení nových rychle zrajících potìrù nebo lokální
opravy je vhodné pou ít Mapecem Pronto, Topcem Pronto,
pøíp. Mapecem nebo Topcem. K vyrovnávání povrchovì
dostateènì soudr ných a pevných, av ak nerovných povrchù,

pou ijte samonivelaèní nebo tixotropní stìrky
Mapei (Planolit 315, Ultraplan Eco, Ultraplan,
Ultraplan Maxi, Nivorapid) v závislosti na
po adovaném provozním zatí ení podlahy.
Volba vhodného výrobku závisí na provozních
po adavcích a druhu po adovaných úprav
Pøed provádìním oprav nebo pøíprav podkladu
kontaktujte v dy technický servis MAPEI.
Aklimatizace
Pøed provádìním pokládky musí být krytina,
lepidlo i podklad doporuèenou teplotu a krytina
musí být dostateènì aklimatizována. Krytiny
musí být pøedem vybaleny a volnì rozlo eny na
podlahu, aby mohlo dojít k jejich aklimatizaci
a sní ení napìtí vznikajícího pøi balení.
Naná ení lepidla
MAPECRYL ECO se naná í v dostateèném
mno ství na podklad doporuèenou zubovou
stìrkou, aby bylo zaji tìno celoplo né pokrytí
rubové strany podlahové krytiny. Pøi naná ení je
nutno zabránit vytváøení hnízd lepidla. Výbìr
stìrky závisí na rovinatosti podkladu a typu
rubové strany podlahové krytiny. Doba odvìtrání
u MAPECRYLU ECO kolísá od 0 do 10 minut
a závisí na savosti podkladu a podmínkách
okolního prostøedí (teplota a vlhkost).
Pokládka podlahové krytiny
Pøi pokládce krytiny dbejte pokynù výrobce
krytiny a lepidla. Po odvìtrání, které trvá
v závislosti na podmínkách okolního prostøedí
od 0 do 10 minut, musí být krytina do lepidla
polo ena tak, aby do lo k dokonalému
pøenesení MAPECRYLU ECO z podkladu na
rubovou stranu krytiny, tzn. max. do 30 minut od
nanesení lepidla na podklad. Krytina se po
polo ení v celé plo e dùkladnì pøitlaèí
a váleèkem zaválcuje ve smìru od støedu
k okrajùm, aby se dosáhlo optimálního pokrytí
rubové strany krytiny a odstranily pøípadné
vzduchové bubliny. U silnì deformovaných krytin
podlah a stìn je zapotøebí je tì dodateèné
uhlazení. Podlahová krytina je pochùzná bìhem
nìkolika hodin v závislosti na teplotì, savosti
podkladu a porezitì krytiny; ke koneènému
vytvrzení dochází asi za 24 hodin.
ÈI TÌNÍ
Skvrny z MAPECRYLU ECO lze odstranit
vodou, pokud je lepidlo nezaschnuté; po
zaschnutí je mo né je odstranit lihem nebo
PULICOLEM.
SPOTØEBA
Spotøeba je závislá na rovinatosti podkladu
a typu rubové strany podlahové krytiny
(pøípadnì na druhu pou ité zubové stìrky:
Stìrka è. 1: od 250 do 300 g/m2
Stìrka è. 2: od 300 do 350 g/m2
Stìrka è. 3: od 400 do 450 g/m2
BALENÍ
MAPECRYL ECO se dodává v balení po 25, 16
a 12 kg.
SKLADOVÁNÍ
V prùbìhu pøepravy a skladování chraòte
MAPECRYL ECO pøed mrazem.
V bì ných podmínkách a pùvodních uzavøených
obalech je skladovatelný po dobu nejménì
12 mìsícù.

LIKVIDACE
Obaly se vyprázdní a likvidují podle platných
pøedpisù jako staveni tní odpad. Nevytvrzené
zbytky výrobku se likvidují jako speciální odpad.
UPOZORNÌNÍ
Shora uvedené údaje a pøedpisy, pøesto e
odpovídají na im nejlep ím zku enostem, lze
pova ovat v ka dém pøípadì pouze za typické
a informativní a musí být podpoøeny
bezchybným zpracováním materiálu; proto je
nutné pøed vlastním zpracováním posoudit
vhodnost výrobku pro pøedpokládané pou ití.
Spotøebitel pøejímá ve kerou zodpovìdnost za
pøípadné následky vyplývající z nesprávného
pou ití výrobku.
BEZPEÈNOST PRÁCE A OCHRANA
ZDRAVÍ
Pøi práci s MAPECRYLEM ECO mù e u citlivých
osob dojít k alergické reakci. Doporuèujeme
proto pou ívat vhodné osobní ochranné
pracovní prostøedky k ochranì poko ky
(pracovní odìv, pracovní rukavice) a oèí
(ochranné brýle, oblièejový tít). Osobní
ochranné pomùcky musí být pøi práci
s MAPECRYLEM ECO udr ovány v pou itelném
stavu a po kozené pomùcky je tøeba ihned
vymìnit. Pøi práci nejíst, nepít, nekouøit. Pøed
pracovní pøestávkou a po práci omýt ruce vodou
a mýdlem a o etøit reparaèním krémem.
V pøípadì pochybností doporuèujeme o etøení
lékaøem.

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na po ádání

TECHNICKÁ DATA
VLASTNOSTI VÝROBKU

konzistence

krémovitá pasta

barva

svìtle bé ová

hustota (g/cm3)

1,35

hodnota pH

7,0 - 7,5

viskozita dle Brookfielda
- kotouè è. 6, 5 ot/min (mPa.s)

80 000

obsah su iny (%)

78

skladovatelnost

24 mìsícù v pùvodních uzavøených obalech
a v prostøedí chránìném pøed mrazem.

zdravotní závadnost podle L88/379 CEE
hoølavost

ádná
ne

oznaèení podle GGVS/ADR podle VbF

ádná nebezpeèná látka

podle GefStoffV

ádné

podle GISCODE podle obsahu emisí
celní zatøídìní

ádné povinné znaèení
D1 (TRGS 610)
velmi nízký obsah emisí (bli í informace v bezpeènostním listu)
3506 91 00

ÚDAJE PRO POU ITÍ pøi +23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

teplota prostøedí pøi aplikaci

od +10°C do +35°C

doba odvìtrání

0 a 10 minut

doba lepivosti

25 - 30 minut

pochùznost

po 2 - 4 hodinách

koneèné vytvrzení

po 24 - 48 hodinách (v závislosti na savosti podkladu
a rubové strany krytiny, vlhkosti a teplotì prostøedí)

uvedení do plného provozu

po 48 - 72 hodinách (v závislosti na savosti podkladu
a rubové strany krytiny, vlhkosti a teplotì prostøedí)

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI:

odolnost proti vlhkosti

velmi dobrá (po krátkou dobu)

odolnost proti olejùm a rozpou tìdlùm

dobrá

odolnost proti kyselinám a zásadám

dobrá

èasová stálost

velmi dobrá

pøídr nost podle EN 1372
(odtrhování 90° po 14 dnech pøi 23°C):
homogenní PVC k podkladu

1,4 MPa

provoz koleèkových idlí

vhodný

(dle DIN 68131/ ÖNORM 5208)
podlahové topení

vhodný
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