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Za kvalitu našich materiálov ručíme v rámci našich predajných a dodacích podmienok. K zodpovedaniu ďalších dotazov je 
Vám naše technická poradenská služba kedykoľvek k dispozícii. S novým vydaním tohoto prospektu stráca starý svoju 
platnosť. 
 

  

UNIFIX®-AEK 
Výr. č.: 205406 

Lepidlo na anhydritový poter 
 
Vlastnosti: 
 
UNIFIX-AEK je flexibilné lepidlo na dlažbu, ktoré je vhodné 
obzvlášť k pokládke keramickej dlažby na vykurované a 
nevykurované anhydritové potery a anhydritové liate 
potery, rovnako na vyrovnávacie hmoty na báze síranu 
vápenatého, ako ASO-NM15. Zaručuje spoľahlivú 
súdržnosť a ponúka ochranu pred tvorbou etringitu 
poškodzujúceho štruktúru.  
 
Oblasti použitia: 
 
K pokládke do tenkého lôžka dosiek z póroviny, kameniny 
a jemnej kameniny, štrbinových dlažobných dosiek, 
podlahových kabrincových dosiek, mozaiky a materiálov 
z prírodného kameňa citlivých na zafarbenie.  .  
   
Technické údaje: 
 
Báza:    špeciálny cement 
Farba:    sivá 
Štruktúra plniva:  jemnozrnne piesčitá 
Objemová hmotnosť sypaná: cca. 1,45 kg/l 
Teplota pri spracovaní: + 5°C až + 25°C 
Doba spracovateľnosti: cca. 2 hod.*) 
Doba lepivosti:  cca. 15 minút*) 
Možno špárovať:  po cca. 24 hodinách*) 
Pochôdzna:   po cca. 24 hodinách*) 
Čistenie náradia:  ihneď po použití vodou 
Spotreba:    cca. 2,6 kg/m2 pri  6 mm veľ. zubov 

cca. 3,5 kg/m2 pri  8 mm veľ. zubov 
cca. 4,3 kg/m2 pri 10 mm veľ. zubov 

Dodávané balenie:  25 kg vrecia s PE vložkou 
Skladovanie:  v suchu, 12 mesiacov 
*) hodnoty platia pri + 20°C a 65% relatívnej  vlhkosti 
vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie predlžujú túto 
dobu. 
 
 
 
 

Podklad: 
 
Podľa DIN 18157, diel 1, je pre podklad smerodajná 
príprava pokladu a spracovanie. 
Podklad musí byť únosný, bez prachu, nečistôt a 
separačných látok a pokiaľ je treba ešte raz obrúsený.  
Obsah vlhkosti v poteroch pojených síranom vápenatým 
musí byť pred pokládkou stanovený podľa CM - metódy. 
Zrelosti k pokládke je podľa aktuálne platného 
záznamového listu dosiahnuté, keď zvyšková vlhkosť činí 
0,3% u vykurovaných a 0,5% u nevykurovaných poterov. 
Pokiaľ by mala byť pokladaná dlažba alebo dosky na 
liate potery pojené síranom vápenatým s vyššou 
vlhkosťou, tak môže byť akceptované maximálne 1,5% u 
nevykurovaných a 1,0% u vykurovaných konštrukcií. 
Pokladaná dlažba nesmie v tomto prípade prekročiť 
dĺžku hrany 40 x 40 cm a je treba ju položiť so špárami 
min. 5 mm širokými.  
Vyspárovanie je treba previesť minerálnou špárovacou 
hmotou ASO - Flexfuge. 
Prevlhčenie poteru zo spodnej strany musí byť v každom 
prípade vylúčené. 
V prípade pochybností by mala byť prevedená 
konzultácia s firmou SCHOMBURG. 
Potery pojené síranom vápenatým musia odpovedať DIN 
18560, musia byť dostatočne obrúsené, odsaté a 
penetrované ASO-Unigrundom-K zriedeným 1 : 3 vodou. 
Vykurované potery musia byť pred pokládkou vykúrené 
podľa uznávaných pravidiel.  
 
Spracovanie: 
25 kg UNIFIXu-AEK zmiešať v čistej nádobe s cca. 7 l čistej 
vody na pastovú maltu bez žmolkov.   
Po dobe zrenia cca. 5 minút ešte raz premiešať. 
 
Upozornenie: 
Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením UNIFIXu - 
AEK.  
 
Bez chromátov podľa TRGS 613. 
GISCODE: ZP1

 


