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UNI-KLEBER-UK 303 
Univerzálne disperzné lepidlo na mäkké podlahoviny 
 
 

 

Vlastnosti: 

• Pripravené k okamžitej spotrebe;  

• univerzálne;  

• na lepenie: 

− textilných podlahových krytín so syntetickým a 
dvojitým rubom; 

− všívaných podlahových krytín s filcovým a 
penovým rubom; 

− CV podlahových krytín; 

• pre kokosové a latexované sisalové podlahové 
krytiny; 

• pre homogénne a heterogénne PVC, dodávané 
v roliach a štvorcoch; 

• na použitie v interiéri; 

• na vykurované podlahy; 

• pre zaťaženie stoličkami s kolieskami. 
 
Oblasti použitia: 
UNI-KLEBER-UK 303 sa používa k lepeniu 
vybraných PVC (pozri vyššie), textilných a LVT 
podlahovín a rigidných vinylových dielcov 
v interiéroch. 
 

Vhodné podklady:  

Samonivelačné a opravné stierky Schomburg: 
SOLOPLAN-15, SOLOPLAN-20-CA, SOLOPLAN-P, 
SOLOPLAN-25, SOLOPLAN-SU, SOLOSPACHTEL-
DS a SOLOSPACHTEL-RP. 
 
Technické údaje: 
Zloženie: disperzia s aditívami a konzervačnými 
látkami 
Farba: krémová biela  
Teplota pri spracovaní:  

• teplota podkladu: +15 °C až +25 °C  

• teplota vzduchu +18 °C až +25 °C pri relatívnej 
vlhkosti vzduchu < 75 %  

Spotreba:  

• 325 g/m2 pri zubovej stierke A2, 

• 400 g/m2 pri zubovej stierke B2 
Čas odvetrania *: 5 – 15 minút. 
Zaťažiteľné *: po cca. 24 hodinách. 
Zváranie spojov: po cca. 48 hodinách. 
Dodávané balenie: 5 kg a 15 kg plastové vedrá 
Skladovanie: mimo dosahu mrazu, min. 12 mesiacov, 
v originálnom uzavretom obale, chránené pred 
mrazom. Po otvorení obalu spotrebovať v čo 
najkratšom termíne. 

* Uvedené hodnoty platia pri 23°C a rel. vlhkosti 
vzduchu 50 %. Vyššie teploty skracujú, nižšie 
teploty predlžujú uvedené časy. 
 
Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, suchý a nosný, dostatočne 
rovný, bez priebežných trhlín, zbavený separačných 
látok, ako napr. oleje, staré nesúdržné nátery, 
tvrdé škrupiny, voľné častice a pod. Anhydritové 
potery sa najprv zbrúsia, potom sa zvyšky odsajú 
a povrch sa napenetruje ASO-Unigrundom-U 
riedeným až 1:3 vodou. 
Uvoľnené, alebo prídržnosť zhoršujúce vrstvy ako 
napr. zvyšky starých lepidiel, stierkových hmôt 
alebo náterov je treba strojne odstrániť napr. 
brúsením, frézovaním alebo brokovaním. 
Podklad musí byť čistý, pevný, nosný, vyzretý, 
zbavený všetkých nesúdržných a separačných 
častíc. Staré podlahoviny je nutné riadne odmastiť, 
prebrúsiť a prestierkovať. Pred aplikáciou UNI-
KLEBER-UK 303 musia byť nasiakavé minerálne 
podklady prestierkované vhodnou samonivelačnou 
stierkou v hr. min. 2 mm. Nenasiakavé podklady je 
nutné prestierkovať vhodnou samonivelačnou 
stierkou v hr. min. 3 mm.  
Pred stierkovaním a následne lepením je nutné 
zmerať zvyškovú vlhkosť podkladu CM prístrojom.  
 
Maximálne prípustné hodnoty zvyškovej vlhkosti 
podkladu pred aplikáciou UNI-KLEBER- UK 303: 

• vykurovaný cementový podklad: 1,8 CM% 

• nevykurovaný cementový podklad: 2,0 CM%  

• vykurovaný anhydritový podklad: 0,3 CM%  

• nevykurovaný anhydritový podklad: 0,5 CM%  
 

Spracovanie: 
UNI-KLEBER-UK 303 sa nanesie rovnomerne  
na riadne pripravený podklad podľa typu 
podlahovej krytiny pomocou zubovej stierky  
v požadovanom množstve. Lepidlo sa nechá  
po predpísanú dobu odschnúť. Je nutné zabrániť 
vzniku vzduchových bublín. Krytina sa musí ihneď 
riadne pritlačiť k podkladu napr. pomocou korkovej 
dosky a zavalcovať. Po cca. 15 – 30 minútach sa 
valcovanie opakuje. Je nutné, aby došlo 
k celoplošnému pokrytiu rubovej strany podlahovej 
krytiny lepidlom. Prípadné odstávajúce spoje a 
kraje sa zatlačia do 60 min. od nalepenia.  
Je nutné dodržiavať údaje a nariadenia 

http://www.schomburg.sk/
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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.            08/23 MH 

výrobcov a dodávateľov jednotlivých 
podlahových krytín.  
 
Upozornenia: 

• Je nutné zabezpečiť riadne vetranie priestoru 
po aplikácii.  

• Pred aplikáciou na vykurované podklady je 
nutné vypnúť podlahové kúrenie min. 48 hodín 
pred pokládkou.  

• Vždy dbajte na nariadenia výrobcov a 
dodávateľov podlahových krytín. Údaje 
uvedené v ich technických listoch a 
aplikačných návodoch sa musia bez 
výnimky dodržať.  

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


