
 

ADESIVER RE 702 
 
Dvousložkové polyuretanové lepidlo 
pro vnitřní i venkovní pružné podlahy 
 
 
 
POPIS 
 
ADESIVER RE 702 je dvousložkové polyuretanové rychleschnoucí lepidlo s 
vysokou elasticitou a odolností, vhodné pro vnitřní i venkovní lepení 
následujícího: 
PVC podlahy – role i pláty 
Pryžové podlahy – role i pláty 
Pryžové sportovní podlahy 
Protiskluzové podlahy – dlaždice i pláty 
Vinylové podlahy a textilní podlahové krytiny 
Po kompletním zaschnutí se ADESIVER RE 702 stane odolným vodě, teplu a 
povětrnostním vlivům 
 
VLASTNOSTI 
 
Poměr míchání              10/1 
Barva                            béžová 
Teplota pro aplikaci       +10ºC ÷ +25ºC 
Aplikace                        zubová stěrka č. 3-7 
Ředění (pokud třeba)     ředidlo 
Otevřený čas                 45 minut (při 20ºC a relativní vlhkosti 65%) 
Úplné vytvrzení             24 hod (při 20ºC a relativní vlhkosti 65%) 
Pokrytí                          300-800 g/m² podle podkladu 
Skladovatelnost             1 rok (v originálním balení při teplotě mezi +10ºC a +25ºC) 
Očištění nástrojů           ředidlem (pouze nezaschnuté lepidlo) 

 
PODMÍNKY PRO POUŽITÍ 
 
Podklad 
suchý, čistý, bez volných částic prachu, ne příliš drsný 
Vlhkost podkladu 
2,0% max u cementových podkladů 
1,7 % max u podkladů s podlahovým topením 
0,5% max u anhydritových podkladů 
0,2 % max u andhydritových podkladů s podlahovým topením 



 
POUŽITÍ 
 
Základem je ujistit se, že je podklad dokonale suchý a nestoupá z něj vlhkost 
Suché drolivé podklady musí být první napenetrovány vhodně naředěnou penetrací. 
Cementové podklady s vysokou zbytkovou relativní vlhkostí by měly být napenetrovány, 
poprášeny křemenem a poté vyrovnány. 
 
Málo savé nebo nesavé povrchy je třeba očistit od prachu, špíny, lepidla a zbytku oleje. 
Hadříkem naneste adhezní nátěr, potom aplikujte ADESIVER RE 702. 
 
Použití na vhodných podkladech 
Neřeďte ADESIVER RE 702 s alkoholem 
Aplikujte lepidlo na podklad za použití vhodné zubové stěrky tak, abyste zapracovali případný 
zbytkový prach. 
 
Po nanesení lepidla položte podlahovou krytinu a rovnoměrným tlakem ji přitlačte za pomoci 
válečku, abyste zajistili plný kontakt podlahy s lepidlem a zbavili se případných vzduchových 
bublin. 
 
Poznámka 
Doporučujeme podlahovou krytinu, kterou plánujete pokládat, vyndat z obalu několik hodin před 
plánovanou pokládkou, aby se zbavila tlaku a stabilizovala se při pokojové teplotě. 
Pryžová podlaha může být mořena změkčovadly, vosky a kontaminanty, proto doporučujeme ji 
předtím očistit acetonovým ředidlem. 
 

BEZPEČNOST 
 
– podezření na způsobení rakoviny 
– škodlivý při vdechování 
– může způsobit poškození orgánů při prodlouženém nebo opakovaném vystavování se produktu 
– způsobuje vážné podráždění očí 
– způsobuje podráždění pokožky 
– může podráždit dýchací ústrojí 
– může způsobit alergii nebo příznaky astmy nebo dýchací potíže, pokud vdechnuto 
– může způsobit alergickou reakci kůže 
 
– Obsahuje isokyanáty. Může způsobit alergickou reakci 
 
– Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli a neporozuměli všem bezpečnostním pokynům. Použijte 
ochranné rukavice / ochranné oblečení / ochranu očí / ochranu obličeje. - PŘI VDECHNUTÍ: Pokud jsou 
obtíže při dýchání, vyveďte poškozeného na čerstvý vzduch a udržujte jej v klidové pozici, ve které se mu 
dobře dýchá. - Skladujte na dobře ventilovaném místě. Udržujte balení pevně uzavřené. 
 
Obsahuje: Difenylmetan-4,4´-diisokyanát 




