
UPOZORNÌNÍ
� Pøi lepení tì�kých obkladových desek KERALASTICem 

(kamenina, kámen apod.) je nutno mezi jednotlivými deskami 
pou�ívat distanèní klíny, nebo  na èerstvém KERALASTICu 
mohou desky sjí�dìt.

� KERALASTIC nepou�ívat na velmi vlhké podklady nebo 
v místech, kde hrozí prùnik vlhkosti.

� Je-li KERALASTIC pou�íván jako vodotìsná membrána, je 
nutno do rohu mezi podlahu a stìnu vlepit vyztu�ující pás 
z PVC nebo podobného materiálu.

ZPÙSOB POU�ITÍ
Pøíprava podkladu:
Podklad musí být pevný, zbavený prachu, neèistot, nátìrù, 
voskù, olejù, rzi nebo zbytkù sádry. Cementové podklady, na 
které má být polo�en KERALASTIC musí být suché (u novì 
polo�ených potìrù orientaènì na ka�dý centimetr tlou� ky 
poèítat s 1 týdnem na vyzrátí).
Je-li podklad kovový, je nutno z nìj dokonale odstranit rez 
a nátìry, nejlépe opískováním. Podklady tvoøené sádrovými 
nebo anhydritovými materiály se musí o�etøit nátìrem PRIMER 
S, PRIMER EP nebo MAPEPRIM SP.

Pøíprava lepidla:
KERALASTIC se dodává v soupravì, která obsahuje slo�ky A 
a B v mno�ství odpovídajícímu mísicímu pomìru:
� slo�ka A, pasta �edé barvy (elastomer) tvoøí 9,4 váhových dílù 

smìsi
� slo�ka B, �lutavá prùsvitná tekutina (tu�idlo) tvoøí zbývajících 

0,6 váhových dílù smìsi.
Mísení slo�ek se provádí pomocí mechanického mísicího 
zaøízení (napø. pomalubì�ná vrtaèka s míchací spirálou). Tmel je 
pøipraven správnì tehdy, má-li po smíchání obou slo�ek 
výsledná hmota stejnorodou �edou barvu.

OBLAST POU�ITÍ
KERALASTIC slou�í k lepení a tìsnìní podkladu. Je vhodný 
k lepení obkladù a dla�eb z keramických materiálù nebo 
pøírodního kamene na:
omítky, potìry, �elezobeton, asfalt, kovy, døevo, PVC, vyztu�ený 
polyester, asbestocement, sádru, sádrokarton atd.

TYPICKÉ APLIKACE
� Keramické obklady a dla�by ve sprchách.
� Keramické povrchy v prefabrikovaných koupelnách.
� Mosaiky a keramické obklady v kuchyních.
� Keramické dla�by popø. pøírodní kámen nebo mosaiky na 

balkonech a terasách.
� Keramické dla�by nebo mosaiky na vodorovných støechách, 

kde je uva�ováno s pì�ím provozem.
� Velkoformátové desky z pøírodního i konglomerovaného 

kamene.
� Tam, kde je nutno zamezit prùniku vlhkosti do podkladu.
� V pøípadech, kdy obklad nebo dla�ba jsou vystaveny velkému 

ohybovému napìtí nebo vibracím.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
KERALASTIC je dvouslo�kový výrobek. Je tvoøen 
polyuretanovým elastomerem a speciálním tu�idlem. 
Smícháním tìchto komponent vznikne pastovitá hmota, která se 
snadno zpracovává zubovou stìrkou. Po vytvrzení (24 a� 48 
hod.), kterého je dosa�eno chemickou reakcí mezi slo�kami, 
vznikne bez smr� ování z vrstvy KERALASTICu pru�ný film, 
který má vynikající pøídr�nost k obkladovým materiálùm 
a souèasnì tvoøí vodonepropustnou vrstvu, která nepodléhá 
stárnutí. KERALASTIC lze pou�ívat na vodorovných i svislých 
plochách.

Dvouslo�kové polyuretanové 
lepidlo k lepení keramických 
obkladù a dla�eb
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Proto�e vytvrzení tmelu KERALASTIC probíhá 
formou exotermní reakce, je rychlost vytvrzení 
úzce svázána s teplotou prostøedí, v nìm� 
probíhá (viz tabulka). Doba zpracovatelnosti 
pøipraveného tmelu závisí na jeho mno�ství 
a teplotì. Proto se doporuèuje pøipravovat 
pouze malá mno�ství tmelu najednou. Je-li 
namícháno najednou velké mno�ství 
KERALASTICu, zpracovatelnost se prodlou�í 
jeho rozdìlením do nìkolika men�ích nádob 
nebo ulo�ením do chladna.

Nezpracovávat KERALASTIC nikdy pøi teplotách 
ni��ích ne� +10°C, proto�e doba vytvrzení 
hmoty se neúmìrnì prodlou�í.

Upozornìní: 
Mísicí pomìr slo�ek A a B je stálý a nesmí se 
mìnit. Jakékoliv zmìny v mísicím pomìru jsou 
nebezpeèné z hlediska kvality zhotoveného 
spoje.
Zpracování KERALASTICu:
� Jestli�e je po�adována vodotìsnost obkládané 

plochy, je mo�no lepit obklady nebo dla�bu 
KERALASTICem dvìma následujícími 
zpùsoby:

� Nanést KERALASTIC na podklad hladkou 
ocelovou stìrkou v souvislé vrstvì tlou� ky cca 
2 mm. Èerstvì nanesený tmel pøepracovat 
zubovou stìrkou tak, aby pùvodní vrstva 
nebyla zeslabena na ménì ne� 1 mm. Do takto 
pøipraveného tmelu pokládat obklady nebo 
dla�bu. Zmínìná minimální vrstva musí být 
dodr�ena zejména je-li rub obkladu èlenitý.

� Druhý zpùsob spoèívá v nanesení 
KERALASTICu hladkou stìrkou na podklad 
v souvislé vrstvì cca 1 mm. Tato vrstva se 
nechá cca 24 hodin vytvrdit a potom se 
KERALASTIC naná�í znovu, ji� zubovou 
stìrkou a do této vrstvy se lepí obklady nebo 
dla�ba.

� Pro lepení mosaiky je nejlep�í pou�ívat 
zubovou stìrku è.3 s trojúhelníkovými zuby. 
Spotøeba pro tìsnìní a lepení èiní celkem cca 

23 kg/m .
� Pro lepení bì�ných obkladù je vhodné pou�ít 

zubovou stìrku è.4 se ètvercovými zuby. 
Spotøeba pro tìsnìní a lepení èiní celkem cca 

24 kg/m .
� Pøi lepení velkoformátových obkladù 

z keramiky nebo i kamene na stìny interierù je 
mo�no pou�ít metody bodového lepení. 
Obklad se lepí KERALASTICem ve 4-5 
bodech v tlou� ce ne vìt�í ne� 5 mm.

� Pøi lepení v exterieru musí být spoj zcela 
vyplnìn lepicím tmelem bez výskytu dutin.

Lepení obkladù a dla�eb
Obkladový materiál, který má být pøilepen 
KERALASTICem, musí být zcela suchý. Pøi 
pokládce staèí obklad nebo dla�bu do 
dostateènì silné vrstvy èerstvého lepidla pouze 
zatlaèit. V pøípadì, �e vedle lepení má být 
zaji�tìna i vodotìsnost, je nutno dbát i na to, aby 
profilování rubu obkladu neproniklo zcela 
vrstvou naneseného lepidla.

Jestli�e se KERALASTICu pou�ívá k lepení 
z dùvodu, �e podklad je èásteènì pru�ný nebo 
rozmìrovì nestálý, musí se u v�ech formátù nad 
5x5 cm zhotovit �iroké spáry.

Upozornìní: Pøi lepení je tøeba peèlivì dbát, aby 
nedo�lo k poru�ení spojité vrstvy 
KERALASTICu a byla zachována vodotìsnost 
systemu.

SPÁROVÁNÍ
Výplò bì�ných spár se provádí cementovými 
spárovacími hmotami jako je KERACOLOR 0/4 
pro spáry s �íøkou do 4 mm, KERACOLOR 4/15 
pro spáry o �íøce 4 a� 15 mm nebo 
ULTRACOLOR s mo�ností vyplòovat spáry 
s �íøkou 2 a� 20 mm. Barvy jsou uvedeny ve 
vzorníku barevných spár MAPEI. Po�aduje-li se 
spára chemicky odolná, pou�ije se 
dvouslo�kový epoxidový spárovací tmel 
KERAPOXY.
Pro pru�nou výplò spár, jako jsou dilataèní nebo 
pohybové spáry je urèen jednoslo�kový 
silikonový tmel MAPESIL AC, pro plochy 
vystavené silnému provozu se pou�ívá pru�ný 
polyuretanový tmel MAPEFLEX PU 21 nebo 
polyuretan dehtový tmel MAPEFLEX PB 27. Pøi 
pru�ném spárování svislých, lehce zatì�ovaných 
spar lze aplikovat akrylátový tmel MAPEFLEX 
AC 4. Ve v�ech uvedených pøípadech musí mít 
spáry navr�enu správnou �íøku s ohledem na 
oèekávané dilataèní pohyby a vlastnosti 
pou�itého spárovacího materiálu.

ÈISTÌNÍ
KERALASTIC lze z náøadí i odìvu odstranit 
snadno pomocí alkoholu, dokud je tmel èerstvý. 
Ztvrdlý KERALASTIC lze odstranit pouze 
mechanicky, a to velmi obtí�nì.

SPOTØEBA
Spotøeba tmelu se øídí podle velikosti ozubení 
pou�ité stìrky, kvality podkladu, struktury rubové 
strany obkladu nebo dla�by a øady dal�ích 
faktorù. Jako pøíklad spotøeb uvádíme:

Mosaiky do rozmìru 5x5 cm (stìrka 
2s trojúhelníkovými zuby è.3): 2 kg/m

Bì�né keramické obklady (stìrka se ètvercovými 
2zuby è.4): 2,5 kg/m

Dla�by velkého formátu, kamenné desky bodové 
2lepení: 1,2-1,5 kg/m

Zhotovení vodotìsné vrstvy (hladká ocelová 
2stìrka): 3-3,5 kg/m

SKLADOVÁNÍ
KERALASTIC je nutno skladovat na suchém 
zastøe�eném místì v uzavøeném originálním 
obalu pøi teplotì vy��í ne� +10°C. 
Skladovatelnost s ohledem na zaruèované 
vlastnosti je 24 mìsícù.

BALENÍ
KERALASTIC se dodává v soupravách 
o celkové hmotnosti 10 kg nebo 5 kg.

UPOZORNÌNÍ
Vý�e uvedené návody a pøedpisy vycházejí 
z na�ich nejlep�ích zku�eností a je nutno je 
dodr�ovat. Tyto návody pova�ujeme za 
indikativní a musí být potvrzeny praktickým 
pou�itím výrobku. Z tohoto dùvodu 
doporuèujeme pøedem posoudit vhodnost 
výrobku pro pøedpokládané pou�ití. U�ivatel 
pøejímá ve�kerou zodpovìdnost za pou�ívání 
výrobku.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Podle norem

Konzistence

Barva

Objemová hmotnost

Obsah pevných èástic

Skladovatelnost

Zdravotní závadnost dle normy EEC 88/379 

Hoølavost

Celní zaøazení

SPECIFIKACE VÝROBKU

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

KERALASTIC je skladovatelný 24 mìsícù v uzavøených 
nepo�kozených obalech. Tu�idlo (slo�ka B) musí být 
skladováno v temperovaných prostorách pøi teplotì min. 
+10°C, aby se zabránilo krystalisaci produktu. Jestli�e 
ke krystalisaci dojde, je nutno pøed pou�itím tu�idlo znovu 
uvést do tekutého stavu ohøátím.

ÚDAJE PRO POU�ITÍ (pøi +23°C a 50% relativní vlhkosti)

Mísicí pomìr

Konsistence 

Objemová hmotnost

Pracovní teplota

Doba tuhnutí

Lepivost naneseného tmelu

Mo�nost oprav

Koneèné vytvrzení

Mo�nost spárování

Provozuschopnost

Doba vyzrátí

 

A : B 94 : 6

pastózní
31 480 kg/m

+10 a� +30 °C

� vytvrzení zapoène po 6 hodinách

� vytvrzení konèí po 8 hodinách

2 hodiny

3 hodiny

po 8 hodinách

po 12 hodinách

po 12 hodinách

7 dní

Odolnost vùèi vlhkosti

Èasová stálost

Odolnost vùèi rozpou�tìdlùm a olejùm

Odolnost vùèi kyselinám a zásadám

Teplotní odolnost

Pru�nost

Pøídr�nost

- po 28 dnech 

- po 7 dnech + 14 dnech pøi 60°C

- po 7 dnech + 21 dni ve vodì

- po 25 cyklech mráz-tání

výborná

výborná

dobrá

dobrá

od -40 do +100°C

ano

2,6 MPa

3,5 MPa

2,2 MPa

2,3 MPa

Slo�ka A

hustá pasta

�edá
3600 kg/m  

97 %

Slo�ka B

tekutina

�lutavá, transparentní
3930 kg/m

85 %

Slo�ka A pùsobí drá�divì 
na oèi a kù�i, zpùsobuje 
podrá�dìní kù�e. 

NE

Slo�ka B je �íravina, 
nebezpeèná v kontaktu 
s poko�kou, oèima nebo 
pøi po�ití. Rovnì� zpùsobuje 
podrá�dìní kù�e.

NE
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ZÁSADY BEZPEÈNOSTI A HYGIENY PRÁCE
� Slo�ka A pùsobí drá�divì na oèi a kù�i, zpùsobuje zcitlivìní 

kù�e.
� Slo�ka B je �íravina, nebezpeèná v kontaktu s kù�í, oèima nebo 

pøi po�ití. Rovnì� zpùsobuje zcitlivìní kù�e.
� KERALASTIC pøipravovat a zpracovávat výhradnì 

v ochranném odìvu, rukavicích a brýlích.

První pomoc:
� Pøi kontaktu s kù�í omýt dostateèným mno�stvím vody 

a mýdlem. Pøi vzniku citlivé reakce konzultovat s lékaøem.
� Pøi zasa�ení oèí vypláchnout je proudem èisté vody a vyhledat 

lékaøské o�etøení.

Osobní ochranné pomùcky musí být pøi práci s KERALASTICem 
udr�ovány v pou�itelném stavu a po�kozené pomùcky je tøeba 
ihned vymìnit. Pøi práci nejíst, nepít, nekouøit. Pøed pracovní 
pøestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a o�etøit 
reparaèním krémem.
Pøi vá�nìj�ím po�kození zdraví konzultovat s TIS: Klinika nemocí 
z povolání, Vy�ehradská 49, 128 21 Praha, tel. nepøetr�itì: 
02 - 29 38 68, 02 - 24 91 54 00.

LIKVIDACE
Slo�ku A a B smíchat dohromady, nechat vytvrdit a likvidovat 
jako bì�nou stavební su .

Teplota °C 30

Èas vytvrzení spoje v hod.

25 20 15 10 5 0

2 3 6 8 20 36 8

Èas vytvrzení Keralasticu jako funkce teploty
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