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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 předchozí 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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UNIFLEX
®
-F            výr. č. 2 04307 

Tekutá polymerní přísada k lepidlům na obkladové prvky 

B-složka nových lepidel UNIFIX-S3 a UNIFIX-S3-fast 
 

 

Vlastnosti: 

 tekutá polymerní disperze 

 bez obsahu rozpouštědel 

 flexibilní 

 

Oblasti použití: 

UNIFLEX-F je tekutá polymerní disperze k zušlechtění 

lepidel k pokládce keramických obkladů na 

problematické a tvarově nestálé podklady. Přidává se 

jako B-složka do práškových směsí k přípravě: 

 vysoce deformovatelných lepidel SCHOMBURG tzv. 

kombinovaných výrobků, např. UNIFIX-S3, UNIFIX-

S3-fast, ADF-Systemkleber-FB, AK7P, 

CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, 

CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, 

MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, 

SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK, 

 kombinované výrobky jsou použitelné do exteriéru i 

do interiéru. 

 

Technické údaje: 

Báze: polymerní disperze  

Barva: bílá 

Hodnota pH: cca 9,8 

Reakce na oheň: třída E (kombinovaný výrobek) 

Teplota při zpracování/ 

teplota podkladu: +5 ºC až +30 ºC 

Doba zpracování: cca 60 min. podle konkrétního 

lepidla 

Dodávané balení: 5kg a 8,33kg kanystr 

Skladování: chraňte před mrazem, min. 12 

měsíců v uzavřeném originálním 

obalu, po otevření ihned 

spotřebujte 

Spotřeba: viz Technický list konkrétního 

lepidla  

Čištění: stavební části nebo pracovní 

nářadí znečištěné UNIFLEXem-

F nebo kombinovaným lepidlem 

ihned omyjte vodou.

  

Zaschlý materiál lze odstranit jen mechanicky. 
 

*) Uvedené hodnoty platí pro +23 °C a 50% relativní vlhkost vzduchu; 

vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují výše uvedené doby. 

 

 

Podklad: 

viz příslušný Technický list kombinovaného výrobku. 

 

Zpracování: 

Nalijte UNIFLEX-F do čisté směšovací nádoby a 

smíchejte s práškovou složkou zvoleného lepidla na 

homogenní hmotu bez žmolků. Směs míchejte 

výkonným míchadlem (cca 500–700 ot.min
-1

) po dobu 

cca 2–3 min. K získání potřebné konzistence směsi je 

možno přidat vodu. Po cca 3min. době zrání směs ještě 

jednou intenzivně promíchejte. Dodržujte postup pro 

zpracování v Technickém listu konkrétního 

kombinovaného lepidla. 

 

Deformovatelná lepidla na obklady a dlažbu: 

UNIFLEX-F se přidává jako tekutá B-složka ke zlepšení 

přilnavosti a deformovatelnosti lepidel SCHOMBURG. 

K získání vysoce deformovatelného lepidla se na 25 kg 

práškové směsi zpravidla přidává 5 kg až 8,33 kg 

UNIFLEXu-F resp. 15 kg UNIFLEXu-F u lepidel 

LIGHTFLEX a CRISTALLIT-VARIO-light. 

 

 Upozornění: 

 Neupravované plochy chraňte před působením 

UNIFLEXu-F. 

 Kombinovaná lepidla chraňte až do úplného 

vytvrzení před vlhkostí a povětrnostními vlivy. 

 

 

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu 

dle směrnic ES!  

GISCODE:  ZP1 (prášková A-složka)   

  D1 UNIFLEX-F tekutá B-složka)

  

 

 


