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MONOFLEX-white Výr. č.: 2 04308 
Plastické, biele lepidlo na obklady a dlažby 
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EN 12004 
MONOFLEX-white 

Špeciálne cementové lepidlo na 
pokladanie obkladových prvkov 

v interiéri a exteriéri 

EN 12004 
MONOFLEX-white + UNIFLEX-F (3:1) 

Špeciálne cementové lepidlo na 
pokladanie obkladových prvkov 

v interiéri a exteriéri 
C2 C2 

Reakcia na oheň: 
Pevnosť spojenia ako 
- prídržnosť po uložení 

v suchu: 
Trvanlivosť ako 
- prídržnosť po ponorení 

do vody: 
- prídržnosť po pôsobení 

tepelných podmienok: 
- prídržnosť po vystavení 

cyklom zmrazenia-
rozmrazenia: 

Trieda E 
 
 
≥ 1 N/mm2 
 
 
≥ 1 N/mm2 
 
≥ 1 N/mm2 
 
 
≥ 1 N/mm2 
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 Trieda C2 TE S1 podľa DIN EN 12004; 
 pre vnútorné a vonkajšie použitie; 
 jemná konzistencie, dobrá spracovateľnosť; 
 vysoká začiatočná prídržnosť; 
 znížený sklz. 
 
Oblasti použitia: 
MONOFLEX-white sa používa ako tenkovrstvová 
lepiaca malta (hrúbka naneseného lepidla do 5 mm) 
vhodná pre pokladanie kameniny, póroviny, keramiky 
s nízkou nasiakavosťou ≤ 0,5 % (jemná kamenina), 
ostro pálených (klinkerových) obkladov, mozaiky a 
prírodných kameňov, ktoré nie sú citlivé na 
zafarbenie. V prípade lepenia sklenenej mozaiky je 
potrebné pridať k MONOFLEXu-white UNIFLEX-F 
(bližšie informácie v upozorneniach). 
MONOFLEX-white sa používa pre bezpečné 
pokladanie na všetky typy podkladov podľa DIN 
18157-1 ako napr. betón, pórobetón, omietky, 
cementové a anhydritové potery s alebo bez 
podlahového vykurovania, murivo, sadrokartón, atď., 
ako aj na systémové hydroizolácie zo sortimentu 
SCHOMBURG.  

V mokrých priestoroch (ako napr. bazénové 
ochodze, verejné sprchy) odporúčame pre lepenie 
dlažieb na podlahy pridať 2,0 kg UNIFLEXu-F  
na 25 kg MONOFLEXu-white. Pri lepení dlažieb 
na vodorovné plochy v exteriéri (napr. balkóny, 
terasy) sa k 25 kg  MONOFLEXu-white pridá 8,33 kg 
UNIFLEXu-F. 
 
Technické údaje: 
Báza: piesok, cement, prísady 

(obohatené plastom) 
Farba: staro biela 
Teplota pri spracovaní,  
teplota podkladu:  +5 až +30 °C 
Čas spracovateľnosti *): cca. 2 hodiny 
Čas lepivosti *):  cca. 20 min  
Možnosť vyškárovania *): najskôr po 24 hodinách 
Pochôdzne *): po cca. 24 hodinách 
Čistenie :                  ihneď po použití vodou 
Skúšky typu podľa  
DIN EN 12004: MPA Braunschweig, skúš. 

protokoly 1201/164/18a, 
1201/164/18b 

Spotreba: podľa podkladu a typu 
obkladových prvkov, min. 
1,3 kg/m2/mm 

 cca. 1,9 kg/m2 pri 6 mm 
zubovej stierke, 
cca. 2,6 kg/m2 pri 8 mm 
zubovej stierke, 
cca. 3,2 kg/m2 pri 10 mm 
zubovej stierke 

Dodávané balenia: 25 kg vrecia 
Skladovanie: 12 mesiacov v suchu, 

v originálnych uzavretých 
baleniach, otvorené 
balenia bezodkladne 
spotrebovať 

*)  Uvedené hodnoty platia pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 50%.  

 
Podklad: 
Podklad musí byť suchý, únosný, dostatočne 
rovný, bez priebežných trhlín a separačných látok 
ako napr. olej, farebné nátery uvoľnené časti, 
cementové mlieko a pod. Musí vykazovať v súvislý 
/ celistvý povrch, primeraný stav a pevnosť. Pri 
pokladaní obkladov a dlažieb je pre podklad, 
prípravu podkladu a spracovanie smerodajná 



 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

DIN 18157, časť 1. Nasiakavé podklady sa 
napenetrujú prípravkom ASO-Unigrund. Anhydritové 
potery sa musia prebrúsiť, povysávať a podobne ako 
všetky sadrou pojené podklady starostlivo 
napenetrovať prípravkom ASO-Unigrund. 
U podkladov s podlahovým vykurovaním musí byť 
pred pokladaním dlažby vykonaný proces postupného 
nábehu kúrenia (tzv. presušenie poteru) podľa 
príslušných predpisov. Pomocou prístroja CM 
preverí pokládková zrelosť podkladu. Obsah 
vlhkosti CM presiahnuť nasledovné hodnoty: 
 2,0 % u cementových poterov (CT) na tepelnej 

izolácii alebo separačnej vrstve; 
 0,5 % u anhydritových poterov (CA) bez 

podlahového vykurovania; 
 0,3 % u anhydritových poterov (CA) s podlahovým 

vykurovaním. 
Skúška CM-prístrojom sa vykonáva podľa aktuálnych 
pracovných pokynov FBH-AD, koordinovaných techn. 
komisiou pre vykurované podlahové konštrukcie. 
 
Spracovanie: 
MONOFLEX-white sa zmieša s čistou vodou v čistom 
vedre na homogénnu lepiacu maltu. Zmiešavací 
pomer: 
 lepidlo triedy C2 TE S1: 25 kg MONOFLEXu-

white + cca. 8,75 l vody; 
 lepidlo triedy C2 TE S2: 25 kg MONOFLEXu-

white + 8,33 kg UNIFLEXu-F + 1 l vody. 
Po krátkom odstátí (cca. 2 minúty) sa zmes ešte 
raz premieša. Nepripravujte viac lepiacej malty, než 
koľko spracujete v priebehu času spracovateľnosti. 
MONOFLEX-white sa nastierkuje na podklad a 
stiahnite zubovou stierkou vhodnej veľkosti podľa 
formátu obkladu. Obkladové prvky sa pokladajú do 
lepidla pred uplynutím času lepivosti (skúška 
prstom).  
 
Dôležité upozornenia: 

 Vo verejných bazénoch odporúčame sklenenú 
mozaiku pokladať pomocou epoxidových lepidiel 
ASODUR-EK98 resp. ASODUR-DESIGN. 
V súkromných bazénoch a na bazénových 
ochodziach (podlahách) je možné pre pokladanie 
sklenenej mozaiky alternatívne použiť cementové 
lepidlo MONOFLEX-white, zmiešané s disperziou 
UNIFLEXom-F v pomere 25 kg : 8,33 kg. Pre 
lepenie sklenenej mozaiky v mokrých priestoroch 
na steny postačí zmiešať MONOFLEX-white 
s UNIFLEXom-F v pomere 25 kg : 2,0 kg. 

V bazénoch sa má používať len sklenená 
mozaika, vhodná pre dlhodobé zaťaženie 
tlakovou vodou. Odporúčame použitie mozaiky 
spojenej (papierom, fóliou a pod.) z prednej 
strany, s profilovanou zadnou stranou. 
Pre škárovanie sklenenej mozaiky v bazénoch 
sa použije epoxidová škárovacia malta 
ASODURu-EK98 resp. ASODURu-DESIGN. Ku 
škárovaniu sa pristúpi najskôr po 14-tich dňoch 
*) od nalepenia sklenenej mozaiky cementovým 
lepidlom MONOFLEX-white + UNIFLEX-F. Pred 
plnením vyškárovaného bazénu vodou sa dodrží 
technologická prestávka min. 7 dní *). 
Jednotlivé časti systému pod obkladovými 
prvkami (hydroizolácia, lepidlo, škárovacia 
malta) sa až do vytvrdnutia musia chrániť pred 
pôsobením vlhkosti. 

 Pre lepenie obkladových prvkov na hydroizoláciu 
ASOFLEX-AKB sa použijú epoxidové lepidlá 
ASODUR-EK98 resp. ASODUR-DESIGN. 

 Pre pokladanie dlažieb na vysoko zaťažovaných 
plochách v exteriéri (balkóny, terasy) odporúčame 
použiť vysoko elastický systém AQUAFIN-TBS. 

 Pri pokladaní prírodného a umelého kameňa je 
potrebné zohľadniť jeho vlastnosti ako citlivosť 
na zafarbenie od lepiacej malty a sklon ku 
skrúteniu (zdvíhaniu hrán) a odporúčania ich 
dodávateľa. Pred realizáciou odporúčame 
zhotoviť skúšobné plochy.  

 V prípade použitia aglomerátov alebo umelých 
kameňov odporúčame na lepenie použiť 
ASODUR-EK98 resp. ASODUR-DESIGN, aby sa 
zabránilo ich skrúteniu (zdvíhaniu hrán) v dôsledku 
nasiakavosti týchto obkladových prvkov. 

 Anhydritové potery a iné typy sadrových 
podkladov sa pred lepením obkladových prvkov 
musia dôkladne napenetrovať prípravkom 
ASO-Unigrund-GE alebo ASO-UNIGRUND-K 
(zmiešaným s vodou v pomere 1:3). Pri lepení 
obkladových prvkov na sadrou pojené podklady  
možno zabrániť riziku tvorby etringitu použitím 
UNIFIXu-AEK. V prípade použitia tohto lepidla 
je potrebné dodržať max. zvyškovú vlhkosť 
podkladu (stanovenú CM-prístrojom) 1,0 % 
v prípade poterov s podlahovým vykurovaním a 
1,5 % u nevyhrievaných podkladov. 

 K materiálu, ktorý tuhne, už nemožno za 
účelom zlepšenia spracovateľnosti pridávať 
vodu ani čerstvú maltu. Hrozí nebezpečie 
nedostatočného nábehu pevností. 
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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju 
platnosť.                           29/18 WKD/KD/KK/MH 

 Priamy kontakt medzi cementovým lepidlom a 
magnezitovým poterom spôsobí zničenie 
magnezitového poteru v dôsledku chemickej 
reakcie známej ako „horečnaté rozpínanie“. 
Zodpovedajúcimi opatreniami sa musí zamedziť 
spätnému prenikaniu vlhkosti z podkladu. 
Magnezitový podklad sa musí mechanicky 
zdrsniť a napenetrovať epoxidovým náterom 
ASODUR-V360W (cca. 250 g/m2) s pridaním 
max. 5 % vody. Po prestávke asi 12 až 24 
hodín pri +20 °C sa nanesie druhá vrstva 
náteru ASODUR-V360W (cca. 300 – 350 
g/m2). Táto druhá vrstva sa ešte v čerstvom 
stave celoplošne, sýto posype kremičitým 
pieskom zrnitosti 0,5 – 1,0 mm. Po ďalšej 
prestávke asi 12 až 16 hodín nasledujú 
pokladačské práce. 

 Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením 
MONOFLEXu-white. 

 MONOFEX-white je hydraulicky tvrdnúca 
maltovina, ktorá do úplného vytvrdnutia (čo pri 
nepriaznivých poveternostných podmienkach 
môže trvať niekoľko dní) musí byť chránená 
pred účinkami vody a mrazu.  

 Je potrebné zohľadniť súvisiace platné normy 
ako napr.: 
STN 74 4505: „Podlahy. Spoločné ustanovenia. 
Návrh a zhotovovanie“. 
STN EN 13813: “Poterové materiály a 
podlahové potery. Poterové malty a poterové 
hmoty. Vlastnosti a požiadavky“. 
DIN 18157, DIN 18 202, DIN 18352, DIN 18531, 
DIN 18534, DIN 18535,  DIN 18560, DIN 1055. 

Smernice Nemeckého spolku pre potery 
a povrchové úpravy (BEB). 
Odborná informácia „Smernica pre koordináciu 
projektantov, realizátorov podlahových vykurovaní 
a poterov“. 
Smernice Nemeckého centrálneho spolku pre 
stavebníctvo (ZDB): 
[*1] „Hydroizolácie v spojení s obkladovými 

prvkami“ 
[*2] „Dlažby na sadrové (anhydritové) potery“ 
[*3] „Dilatačné škáry obkladových prvkoch“ 
[*4] „Veľkoformátové obkladové prvky“ 
[*5] „Obkladové prvky z keramiky, betónu a 

prírodného kameňa na cementových 
poteroch nad tepelnou izoláciou (plávajúce 
podlahy)“ 

[*6] „Obkladové prvky z keramiky, betónu a 
prírodného kameňa na vykurovaných, 
cementových poteroch“ 

[*7] „Realizácia obkladových prvkov v exteriéri“ 
[*8] „Obkladové prvky na poteroch z liateho 

asfaltu“ 
[*9] „Výškové rozdiely“ 
[*10] „Tolerancie“ 
[*11] „Čistenie, ochrana, údržba“ 
[*12] „Výstavba bazénov“ 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
GISCODE: ZP1  
 

 


