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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného 
použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku 
nezbavuje uživatele povinnosti být pečlivý. V případě pochybností založte zkušební plochy. Vydáním nového Technického listu pozbývá původní 
svou platnost. 
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AQUAFIN®-CA                  výr. č.: 2 07212 
Jednosložkové univerzální lepidlo a tmel  
vhodné do interiéru a exteriéru 
 

Vlastnosti: 

• jednosložkový výrobek 

• se sníženým zápachem 

• bez obsahu silikonů 

• bez obsahu rozpouštědel 

• rychle vytvrzující 

• velmi dobré zpracování 

• vysoká počáteční přilnavost 

• nízké smrštění 

• lze přetřít nátěry na vodní bázi  

• přilnavost k vlhkým podkladům 

• odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí 

• dobrá odolnost proti UV záření 

• schopnost vyrovnávat napětí a pohyby 

 

Oblasti použití: 

AQUAFIN–CA se používá: 

• k lepení a montáži nejrůznějších stavebních 

materiálů (např. dřeva, skla, kovů, plastů, keramiky, 

cihel, přírodního kamene, sádrokartonu apod.) 

• k lepení překryvných ploch při pokládce PVC fólie 

pro plně přilnutý hydroizolační systém AQUAFIN-

WM12 (se stavebním osvědčením a CE-

certifikátem) 

• k lepení a montáži hydroizolačních bobtnajících 

pásek, např. AQUAFINu-CJ3, -CJ4 a -CJ6 (se 

stavebním osvědčením) do pracovních spár v 

betonových konstrukcích 

• k opravám a montáži různého druhu, také pod 

vodou. 

 

Technické údaje: 

Báze:    MS polymer 

Konzistence:    stabilní, pastovitá 

Barva/dodávané balení:  šedá/290ml kartuše 

    bílá/600ml kartuše 

Hustota:    cca 1,46 g/cm3 

Přípustná celková  

deformace:    max. 15 % 

Doba vytvoření povrchové 

slupky *):   cca 20 min.

Hloubka vytvrdnutí za 24 hod. *):     cca 3 mm 

Teplota podkladu/teplota zpracování: +5 °C až +35 °C 

Teplotní odolnost:   -40 °C až +95 °C 

Pružnost (DIN EN ISO 7389):  cca 36 %  

Změna objemu:  do cca 6 % 

Tvrdost Shore A:  50 +/- 5 

Spotřeba: 8-10 m/kartuše, pro hydroizolační 

bobtnavé pásky a PVC fólie pro plně 

přilnutý hydroizolační systém je 

spotřeba závislá na tloušťce 

lepidlové vrstvy a šířce oblasti lepení 

Skladování: v suchu a chladu, 12 měsíců 

v originálním uzavřeném obalu, po 

otevření ihned spotřebujte 

*) při +23 °C a 50% relat. vzdušné vlhkosti 

 

Zpracování: 

• U PVC fólií pro plně přilnutý hydroizolační systém, 

např. AQUAFIN-WM12, naneste lepidlo ve větším 

množství na oblast překryvu a do čerstvého lepidla 

vtlačte další fólii. Důležité: betonáž lze provádět 

nejdříve 8 hodin po lepení. 

• U hydroizolačních bobtnavých pásek, např. 

AQUAFIN-CJ3, -CJ4 a -CJ6, dbejte na to, aby 

podklad byl únosný, rovný, s otevřenými póry, 

zbavený štěrkových hnízd, lunkrů, zbavený 

otevřených trhlin, ostrých hran a látek snižujících 

přilnavost, např. prachu a povrchových krust. 

Podklad může být matně vlhký, nikoli však mokrý. 

Vzhledem ke své velmi dobré přilnavosti se lepidlo 

trochu „táhne“, proto po ukončení lepení odejměte 

lepicí pistoli prudším pohybem. Lepidlo nanášejte na 

podklad v dostatečném množství. Vtlačte bobtnavou 

pásku do čerstvého lepidla tak, aby pod páskou 

mírně vyteklo. Důležité: betonáž lze provádět 

nejdříve 8 hodin po lepení. 

• Při použití lepidla na ostatní běžné stavební 

podklady, které byly předem očištěné a dle potřeby 

předem ošetřené, doporučujeme před aplikací 

provést zkoušku přilnavosti nebo zkušební aplikaci.
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V každém případě je třeba lepené plochy nejprve 

pečlivě očistit a důkladně odstranit nečistoty, 

separační vrstvy, konzervační látky, olej, mastnotu, 

prach, vodu a zejména zbytky tmelů nebo lepidel a 

jiné látky narušující přilnavost. V závislosti na stavu 

podkladu jsou k tomuto účelu vhodné čisticí 

prostředky ASO-R001, ASO-R003 nebo ASO-R008 

(viz technické listy). 

• V případě plošného lepení zajistěte, aby jedna ze 

styčných ploch byla propustná pro vlhkost (beton, 

dřevo); případně nanášejte lepidlo v paralelních 

„housenkách“ s rozestupy zajišťujícími přístup 

(vzdušné) vlhkosti potřebné pro vytvrzení. 

• Lepené spoje se provádějí s konečnou tloušťkou 

lepidlové vrstvy nejméně 2 mm.  

• Při utěsňování spár je nutno položit na dno spáry 

výplň, aby se zamezilo „tříbodové“ adhezi. Spoje se 

utěsňují v souladu s normou DIN 18540. 

• Aplikace lepidla se provádí vhodnou ruční pistolí nebo 

pistolí na stlačený vzduch.  

 

 

 

 

 

 

Důležitá upozornění: 

• Neošetřované povrchy chraňte před účinky 

AQUAFINu-CA. 

• AQUAFIN-CA není vhodný do akvárií. 

• Veškeré informace a doporučení v tomto technickém 

listu vycházejí z aktuálních zkušeností, provedených 

testů a zkušeností uživatelů. Vzhledem k velkému 

množství různých vlivů v rámci použití výrobku a 

rozdílným aplikacím a stavebním materiálům je na 

uživateli, aby vlastními zkouškami a zkušebním 

lepením zjistil, zda jsou lepidlo resp. zamýšlená 

metoda lepení vhodné pro konkrétní použití. 

 

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu!  

GISCODE: RU1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


