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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.                
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UNIFLEX®-F Výr. č.: 2 04307 
Tekutá polymérna disperzia ako B-zložka  
k lepidlám na obkladové prvky 
 
• Tekutá polymérna disperzia; 
• bez obsahu rozpúšťadiel; 
• pre zvýšenie pružnosti lepidiel na obkladové prvky. 
 
Oblasti použitia: 
UNIFLEX-F je tekutá polymérna disperzia pre 
vytvorenie plastických resp. vysoko plastických 
lepidiel k pokladaniu obkladových prvkov na náročné 
podklady:  
• Použitie v kombinácii s cementovými lepidlami 

ako napr., AK7P, CRISTALLIT-FLEX, 
CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-
light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-
FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-
fast, UNIFIX-AEK..  

• Tieto kombinované výrobky sú určené na 
použitie v interiéri a exteriéri.  
 

Technické údaje: 
Surovinový základ:  polymérna disperzia 
Farba:  biela 
Hodnota pH:  cca. 9,8 
Trieda reakcie na oheň: E (platí pre kombinovaný 
  výrobok) 
Teplota pri spracovaní /  
Teplota podkladu:  + 5°C až + 30°C 
Spracovateľnosť *):   cca. 60 minút pri +23°C a 

  50 % rel. vlhkosti vzduchu, 
  závisí však taktiež  
  od použitého cementového 
  lepidla 

 
Dodávané balenia, skladovanie:  
UNIFLEX-F je dostupný v 5 kg a 8,3 kanistroch. 
Skladovanie min. 12 mesiacov v originálne 
uzavretých baleniach, chránených pred mrazom. 
Otvorené balenia bezodkladne spotrebujte. 
 
Spotreba:  
Podľa pokynov, uvedených v technickom liste 
príslušného cementového lepidla. 
 
Čistenie:  
Stavebný podklad resp. náradie znečistené 
lepidlom s obsahom UNIFLEXu-F sa čo najskôr 
umyje vodou. Zaschnutý materiál sa dá odstrániť 
len mechanicky. 

Podklad: 
Pozri technický list príslušného cementového 
lepidla na obkladové prvky. 
 
Spracovanie: 
UNIFLEX-F sa naleje do čistého vedra a zmieša 
s daným cementovým lepidlom na homogénnu 
lepiacu maltu bez hrudiek. Čas miešania 
predstavuje cca.  2 – 3 minúty pri použití 
výkonného miešadla (cca. 500 – 700 otáčok / 
minútu). K nastaveniu konzistencie môže 
u jednotlivých lepidiel byť pridané rozdielne 
množstvo vody. Po následnom odstátí (cca.  
3 minúty) sa zmes ešte raz dôkladne premieša. 
Pre spracovanie sú záväzné príslušné technické 
listy k jednotlivým lepidlám. 
 
Pokladanie obkladových prvkov do plastických 
lepidiel: 
UNIFLEX-F sa pridáva k rôznym cementovým 
lepidlámi na keramické obkladové prvky alebo 
prírodný kameň za účelom zvýšenia ich prídržnosti 
a plastickosti. Pre vytvorenie vysoko plastických 
lepiacich mált sa spravidla pridáva 5 kg až 8,33 kg 
UNIFLEXu-F na 25 kg vrece cementového lepidla 
resp. 15 kg vrece ľahčeného cementového lepidla 
LIGHTFLEX alebo CRISTALLIT-VARIO-light.  
 
Dôležité upozornenia: 

• Neošetrované časti plôch je treba chrániť pred 
pôsobením UNIFLEXu-F. 

• Nanesená lepiaca malta sa až do vytvrdnutia 
musí chrániť pred vodou / mokrom 
a poveternostnými vplyvmi. 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 
GISCODE: ZP1  (Prášková A-zložka – cementové lepidlo) 
GISCODE: D1  (Tekutá B-zložka – UNIFLEX-F) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


