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Univerzální disperzní lepidlo 

Okamul UK  
• neobsahuje rozpouštědla 

• pro textilní a elastické podlahové krytiny 

• vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí 

• vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním 
 

Popis produktu 

Disperzní lepidlo, neobsahující rozpouštědla, určené pro lepení 
PVC a CV podlahových krytin ve formě pásů i čtverců a pro 
lepení textilních krytin s latexovou a tkaninovou spodní stra-
nou.  

Příprava podkladu 

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 
18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. 

Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu 
BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technické-
ho listu TKB 8.  
Před pokládkou parotěsných krytin a na nesavých podkladech 
je třeba na podklad nejprve aplikovat kompaktní stěrkovou 
vrstvu a vytvořit tak savý podklad. 

Musí být zajištěno použití systémových výrobků. 
 

 Zpracování 

Okamul UK řádně promíchejte. Lepidlo nanášejte na podklad 
vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 15 – 20 minut odvětrat, pak 
položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte. Na nesavých 
podkladech lze dosáhnout pouze kontaktního nalepení podla-
hové krytiny, ne plného přilepení.  

Dokončení spár krytiny provádějte až po 24 hodinách. 

  

Technické údaje 
 

Barva krémově bílá 

Použití interiér 

Zatížitelnost pojezdem  
kolečkovými židlemi  
(podle DIN EN 12 529) 

vhodný 

Minimální teplota podlahy +17 °C 

Doba odvětrání* cca. 15 – 30 minut 

Doba pro položení krytiny* cca. 30 - 40 minut 

Zatížitelný* po cca. 24 hodinách 

Konečná pevnost* po cca. 72 hodinách 

Podlahové vytápění vhodný 

Označení podle GefStoffV nepodléhá označovací povinnosti 

GISCODE D 1podle TRGS 610 

Skladování 
chránit před mrazem, 

skladovatelnost cca. 12 měsíců 

* při 20 C a 65 % relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší 
vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší 
teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují. 

 

Spotřeba 
 

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba 

TKB A2 / TKB A3 PVC / CV krytiny cca. 300-350 g/m2 

TKB B1 
textilní krytiny 
s latexovou nebo tkani-
novou spodní stranou 

cca. 400 g/m2 

 

Čištění 

Nářadí ihned po použití očistit vodou.  

Balení                          Č. výrobku 

96 x 3 kg plastová vědra  44022 
60 x 6 kg plastová vědra  44023 
33 x 12 kg plastová vědra  44024 
96 krabic po 12 x 1 kg plastových dóz 44034 
32 x 20 kg plastová vědra  44035 
     

Upozornění 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, 
jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různoro-
dosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém přípa-
dě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti výrobků 
pro zamýšlený pracovní postup a účely.   
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání 
platnost. 
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v 
bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz. 
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