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ADEFIX® 310 ml 
Lepidlo 

 
 
 
 
 
 
 

Technické vlastnosti: 
 
 

Základní materiál: syntetická disperze 

Konzistence: pasta 
Polymerace: fyzická polymerace 
Zpracování po otevření: 10 - 15 minut. 
Doba schnutí cca: 24 hodin 
Hustota (DIN 53479): 1,6 g / ml 
Teplotní odolnost (po vytvrzení): -20 ° C až + 70 ° C 

Spotřeba: 70 - 150 ml / m u lišt 
 

 

Produkt: 
ADEFIX ® je bílé akrylátové lepidlo, tmel. 
 
 
Charakteristika: 

 bez rozpouštědel 
 zachovává mírnou pružnost po uschnutí 
  vhodný pro použití na porézní podklady 
  lepidlo po nanesení lze brousit 
  může být přetřené barvou 
 jen pro vnitřní použití v interiéru 
 není mrazuvzdorné 

 
 
Aplikační oblast: 
Lepidlo, tmel a spojovací materiál je vhodný pro sortiment 
NOMASTYL®, WALLSTYL  výrobky z polystyrenu a ARSTYL ® 
polyuretanové výrobky. 
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ADEFIX® 310 ml 
Lepidlo 

 
Balení: 

 1 karton = 24 ks 
 barva: bílá 
 obsah: tuba 310ml 

 
Skladovatelnost: 
 
Může být skladován po dobu 24 měsíců v 
uzavřeném obalu na chladném, suchém místě 
při +5 ° C až +25 ° C. 

 
 
 
 
 
Podklady: 

 porézní materiály jako cihly, beton, omítky. 
 podklad musí být čistý, suchý, stabilní a bez prachu a mastnoty. Doporučujeme testování 

lepení na všech substrátech. 
 
 

Aplikace: 
 Naneste lepidlo na  povrch stěny nebo stropu aplikační pistolí (cartridge), nebo špachtlí. Poté 

umístěte dekorativní prvek  na stěnu nebo strop a přitlačte. 
 Lepidlo ADEFIX® 310ml použijte pro aplikaci NOMASTYL® dekoračních prvků a lišt a pro lišty 

s menším rozměrem (do 10 cm) WALLSTYL ® a ARSTYL ®. 
 Otřete přebytečné lepidlo pomocí špachtle nebo vlhkou houbou.  
 Lepidlo ADEFIX ®plus použijte při lepení a tmelení spojů u lišt, jejichž rozměr je větší než 10 

cm. Lepidlo Adefix®plus je vhodné pro lepení a tmelení sortimentu WALLSTYL ® a ARSTYL®.  
Pokud jsou dekorační prvky větších rozměrů, podepřete a zafixujte je (dle potřeby). 

 Šířka spáry mezi jednotlivými profily cca. 2-3 mm. 
 Aplikační teplota při lepení: +5 ° C až +35 ° C 
 Očištění produktu (před vytvrzením): použijte vodu a vlhkou houbu. 

 
 
Bezpečnostní opatření: 
Dodržujte obvyklá opatření ochrany zdraví a bezpečnosti postupů. 
 
 
 

 
 


