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■■ Určenie
Odporúča sa pre lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéroch budov – v kúpeľňach, 
kuchyňach, chodbach a pod.
Vyrovnáva minerálne podklady – je možné ho používať na stierkovanie povrchov stien 
a mazanín.
Umožňuje tenkovrstvové murovanie – maltou je možné vykonať murárske práce na stavbe. 

■■ Technické■údaje■
Lepiaci tmel ATLAS INTER sa vyrába v podobe suchej zmesi cementového 
pojiva, drte a špeciálnych modifikačných prísad.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,4 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,5 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po svázaní) cca 1,65 kg/dm3

Miešací pomer (voda/suchá zmes)
0,21 – 0,23 l / 1 kg

4,20 ÷ 4,60 l / 20 kg

Min/max. hrúbka lepidla 2 mm / 5 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu vr. okolitej 
teploty v priebehu lepenia

od +5 °C do +25 °C

Doba zretia cca 5 minút

Spracovateľnosť cca 3 hodiny

Otvorená doba min. 20 minút

Možnosť korekcie polohy 10 minút

Pochôdznosť po cca 24 hodinách

Špárovanie po cca 24 hodinách

Plná zaťažiteľnosť po cca 3 dňoch

■■ ■Technické■požiadavky■
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004 pre lepidlá triedy C1T. 

ES Prehlásenie o zhode č. 061. 

■08 EN 12004:2007

Cementové lepidlo (C1T)zo zníženým sklzom  
nevhodné pre vonkajšie použitie

Ťahová prídržnosť

počiatočná                                  
≥ 0,5 N/mm2  ≥ 0,5

po teplotnom 
stárnutí

NPD

po ponorení do 
vody

≥ 0,5 N/mm2

po cykloch 
zmrazovania 

a rozmrazovania
NPD

Otvorená doba – prídržnosť po 
otvorenej dobe 

ne kratšia ako 20 minút
≥ 0,5 N/mm2

Sklz ≤ 0,5 mm

Trieda reákcie na oheň PN-EN 13501-1 A1/A1fl

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

ATLAS■INTER
Lepiaci■tmel■pre■interiéry
• vhodný pre práce v interiéroch budov
• vhodný do kúpeľní, kuchyní a chodieb
• umožňuje lepenie obkladačiek odshora nadol
• umožňuje tenkovrstvové murovanie 
• umožňuje vyrovnávanie plošných nerovností u minerálnych podkladov EKONOMICKÁ 

CENA

■■ Vlastnosti
Znížený sklz umožňuje lepiť obklady „odshora nadol – v súlade s doporučením, optimálny 
výber konzistencie a hrúbky vrstvy eliminuje sklz lepidla, což umožňuje pracovať netradične 
odshora a vyvarovať sa tak, domerkam v hornej časti obkládanej steny (ktorá je v exponovanom 
zornom poli).
Ekonomická receptúra – optimálne zloženie zmesi dovoľuje získať nízku cenu lepidla a opti-
málnu pevnosť spojenia obkladov a dlažieb s podkladom v interiéroch.

Druhy podkladov – betón, vyrovnávacie malty, sádrové, cementové a vápennoce-
mentové omietky, anhydritové a cementové potery, neomietnuté tehlové steny, steny 
z keramických tehál, pórobetónu a penosilikátu.
Druhy lepených obkladov a dlažieb – malé a stredné so strednou nasiakavosťou; 
keramické (glazované, terakotové, slinuté a mozaikové), cementové, kameninové a pod.

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU

NORMOU
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■■ Lepenie■obkladov■a■dlažieb
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• pevný – s patričnou nosnosťou a správne vyzretý. Doba zretia je pre:

 − nové omietky a cementové potery (vykonané z hotových zmesí ATLAS) min. 1 týždeň 
na každý cm hrúbky,

 − pre rýcchloschnúci podklad ATLAS POSTAR 80 – min. 24 hodiny,
 − pre anhydritové potery – min. 2-3 týždne,
 − pre betónové podklady 28 dní,

• suchý – zbavený stojatej vody,
• plošne rovný – maximum adhesive thickness is 5 mm,
• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť lepidla, hlavne zbavené špíny, vápna, 

olejov, tukov, vosku, zbytkov ulpelých maliarských olejových a emulzných náterov. Podklad 
s pliesňou a riasami je potrebné vopred ošetriť prostriedkom ATLAS MYKOS,

• nepenetrovaný  jednym z penetračných prostriedkov ATLAS:
 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – pokiaľ je podklad príliš savý,
 − GRUNTO-PLAST – pokiaľ je podklad málo savý alebo s vrstvou obmedzujúcou prídržnosť.

Príprava■lepidla■
Zmes z papierového vreca nasypať do nádoby s odmereným množstvom zámesovej vody 
(miešacie pomery sú uvedené v Technických údajoch) a premiešať vŕtačkou s miešacím 
nástavcom až do hladkej konzistentnej hmoty. Takto pripravené lepidlo odstavíť  na 5 minút 
z dôvodu technologickej prestávky, následne ešte raz premiešať. Hotová hmota je spracovateľná 
po dobu cca 3 hodín. 

Nanášanie■lepidla■
Lepidlo nanášať pomocou hladkého ocelového hladidla a následne rovnomerne rozotrieť 
a profilovať pomocou zubovej strany ocelového hladidla (pokiaľ možno v jednom smere).

Lepenie■obkladov■a■dlažieb
Po nanesení lepidla na podklad si toto uchováva své vlastnosti po dobu cca 20-ti minút 
(v závislosti od parametrov podkladu a okolia). V priebehu tejto doby sa musí pokládať 
obklady a dlažby a dôkladne je zatlačiť do hmoty (po zatlačení sa musí lepidlo dostať do 
všetkých miest na spodnej strane obkladu alebo dlažby - min. je 2/3 povrchu). V prípade 
dlažieb sa odporúča, aby plocha styku lepidla s obkladom alebo dlaždicou bola 100%.  

Korekcia■polohy
Polohu obkladačky alebo dlaždice je možné ľahko zmeniť alebo opraviť v priebehu10 minút 
od momentu dotlačení. 

Špárovanie■a■pochôdznosť
Špárovať je možné začať po zatvrdnutí lepidla, minimálne  po uplynutí 24 hodín od prilepení 
obkladu alebo dlažby. Prevádzkovú pevnosť dosiahne lepidlo po uplynutí cca 3 dní.

■■ Spotreba
Priemerná spotreba lepidla pre úplné vyplnenie lepeného priestoru pod obkladom:  
cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m2 / na 1 mm hrúbky lepidla. Záleží od stupňa plošnej 
nerovnosti a profilu spodnej strany obkladu.

■■ Ostatné■dôležité■informácie■
• Obklady a dlažbu nenamáčať pred lepením.  
• Pokiaľ lepíme obklady a dlažby na nekvalitnom podkladu s neurčitou 

pevnosťou (napr. na drolivom alebo prašnom povrchu) odporúčame 
urobiť skúšku prídržností a následně po 48 hodinách sa pokusíme 
odtrhnúť prilepený obklad od problematického podkladu. Pokiaľ 
všetko drží, je možné zahájiť práce.  

• Otvorená doba - od nanesení lepidla na podklad do momentu prilepení 
obkladov a dlažieb – je obmedzená. Pokiaľ chceme zistiť, či je lepidlo 
ešte použiteľné, musíme urobiť jednoduchú skúšku: ponoriť prsty do 
lepidla a vytiahnuť je. Pokiaľ sa nám lepidlo prilepí na prsty, je ešte 
použiteľné. Pokiaľ sa na prstoch nezachytí, je už nevhodné používať 
tuto lepiacu hmotu a je potrebné přripraviť novú várku. Takéto lepidlo, 
pokiaľ je už nanesené na podklad je potrebné odstraniť a nanesť čerstvé. 

• Prebytok lepidla, ktoré sa objeví v špáre po dotlačení, sa musí priebežne 
odstraňovať ešte pred zatvrdnutím. 

• Pracovné nástroje čistiť vodou bezprostredne po použití lepidla. Priľnuté 
zbytky zatvrdlého lepidla a iných cementových malt odstraňovať 
pomocou preparátu ATLAS SZOP. 

• Dráždivý výrobok – obsahuje cement. Dráždi dýchacie orgány 
a pokožku. Nebezpečie vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať 
precitlivenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na skutočnosť, že sa 
jedná o prach – môže preparát mechanicky dráždiť oči a dýchacie 
cesty. Uchovávať mimo dosiahu detí. Nevdychovať prach. Pri 
zasiahnutí oči okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice 
a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať 
lekársku pomoc a ukazať tento obal alebo označenie. Jednať v súlade 
s pokynmi v Karte bezpečnostných údajov. 

• Lepidlo sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v suchom 
prostredí (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. Záručná doba 
(v uvedených podmienkach) je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote 
výrobku ≤ 0,0002%.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 20 kg.
Paleta: 1080 kg vo vreciach 20 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými pred-
pismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predchádzajúce technické 
listy sa dňom publikácie tohoto technického listu stávajú neplatnými.  
Dátum aktualizácie: 01.09.2011

Rozmery obkladu alebo 
dlažby

Veľkosť zubov 
hladidla

[mm]

Hrúbka 
lepidla 
[mm]

2/3 výplne  
[kg/m2]

Celá výplň  
[kg/m2]

mozaika  
do 2 x 2 cm

4,0 2,0 2,0 3,0

malé 
do 10 x 10 cm

4,0 – 6,0 3,0 3,0 4,5

stredné  
do 30 x 30 cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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 � Elastická formula
Zlepšenie pracovných parametrov lepidla, tzn. jeho reológií, spôsobuje, že práca s UNI-
VERZÁLNOU LEPIACOU MALTOU ATLAS je snadná a príjemna. Vďaka elastickým prísadam 
lepidlo splňa očakávania obkladačov na každej pracovnej etape.
Miešanie.  Lepidlo vytvára homogénnu zmes, vďaka čomu je dlho spracovatelné a nemení 
svoju konzistenciu.
Nanášanie na hladidlo. Lepidlo má optimálnu vnútornú lepkavosť, ktorá zaručuje jeho 
bezstrátove prenášanie z vedra na hladidlo a z hladidla na podklad.
Nanášanie na podklad. Lepidlo sa dokonale rozotiera  po povrchu
Lepenie obkladov a dlažieb. Ideálna lepkavosť dovoľuje ľahko korigovať obkladačku alebo 
dlaždicu.

 � Určenie
Ideálne pre kúpelne, kuchyne, chodby, schody a rôzne malé dekoračné povrchy v exterié-
roch budov – výborne lepí obklady a dlažby všade tam, kde není potrebné flexibilné lepidlo.
Vyrovnáva mineralne podklady – je možné používať pre stierkovanie povrchov stien a poterov.
Je možné murovať na tenkú špáru – vhodné pre rôzne murárske práce v priebehu rekonštrukcie.
Je možné rozšíriť rozsah použitia lepidla - po pridaní ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS lepidlo 
je možné používať na podklady vystavené tepelným a mechanickým deformáciam, napr. na 
podlahové a stenové vykurovanie, balkóny, sokle, terasy, hydroizolácje typu ATLAS WODER. 

Druhy podkladu  - betón, malty pre opravy, cementové, vápennocementové, 
sádrové omietky, cementové a anhydritové potery, neomietnuté steny z tehál, 
poréznej keramiky, porobetónu, silikátových prvkov. 
Druhy lepených obkladov – mmalý a stredný rozmer; stredná nasiakavosť; 
keramické (glazované, neglazované, gres, mozaika), cementové, kameninové a pod. 

 � Vlastnosti
Dvakrát hrubšia vrstva lepenia – od 2 do 10 mm – umožňuje lepenie obkladov na podklady 
s malými nerovnostiami, bez nutnosti wykonania dodatočných vyrovnávajúcich vrstiev. 
Znížený sklz - umožňuje lepene obkladov „zhora nadol“ – optimálna konzistencia a hrúbka 
vrstvy odstraňuje sklz lepidla, čo umožňuje začať prácu na stene zhora a vyhnúť sa lepeniu 
dorezavaných obkladačiek na lícovom povrchu steny.
Predlžený otvorený čas umožňuje položiť obkladačku na lepidlo v priebehu 30 minút od 
okamžiku jeho nanesenia na podklad – je možné ho jednorázovo naniesť na väčší povrch 
a vďaka tomu minimalizovať čas práce.

 � Technické údaje
ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS (UNIVERZÁLNA LEPIACA 
MALTA ATLAS) sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej 
kvality cementového pojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikač-
ných prostriedkov

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,60 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) cca 1,45 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) cca 1,65kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,21÷0,24 l/1 kg

0,21÷0,24 l/1 kg 

2,1÷2,4 l/10 kg

5,25÷6,00 l/25 kg 

Min./max. hrúbka lepidla 2 mm ÷ 10 mm

Pracovná teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia cca 5 minút
Doba spracovateľnosti cca 4 hodiny
Otvorená doba  min. 30 minút
Korekcia cca 10 minút
Pochôdznosť po cca 4 hodinách
Špárovanie po cca 4 hodinách
Plná zaťažitelnosť po cca 3 dňoch

Uvedené v tabuľke časy sa odporúčajú pre podmienky použitia pri 
teplote cca 23 °C a vlhkosti 55 % 

 � Technické požiadavky 
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004+A1:2012 pre lepiace malty triedy 
C1TE. Prehlásenie o vlastnostiach č. 001-1/CPR.

 
2007

PN-EN 12004+A1:2012 
(EN 12004:2007+A1:2012)

Cementová lepiaca malta na obklady a dlažby,  
štandardné tuhnutie, zníženy sklz a predlžený 

otvorený čas 
Trieda C1TE

Pre vnútorné a vonkajšie 
použitie, na steny a 

podlahy

Trieda reakcie na oheň 
A1 WT
A1fl WT

Pevnosť  spojenia
- počiatočná prídržnosť  ≥ 0,5 N/mm²

Pevnosť  - prídržnosť:
- po tepelnom stárnutí            
- po ponorení do vody

- po cykloch zmrazovania a rozmrazovania                    

≥ 0,5 N/mm² 
≥ 0,5 N/mm² 
≥ 0,5 N/mm²

Otvorený čas – ťahová prídržnosť  po 
minimálne 30 minútach

≥ 0,5 N/mm²

Sklz ≤ 0,5 mm

Uvoľňovanie/obsah nebezpečných látok
Viz Karta bezpečnostných 

údajov

Výrobok má certifikát na obsah prírodných radionuklidov. 

• na keramické obklady a dlažby vrátane gresu
• pre kúpelne, kuchyne, chodby
• pre malé fasádne prvky
• predlžený otvorený čas, zníženy sklz
• umožňuje vyrovnávanie minerálnych podkladov

Univerzálne elastické lepidlo ATLAS
(2 – 10 mm)

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU

NORMOU

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ 
PODĽA EURÓPSKEJ 

NORMY 
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 � Lepenie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a dostatočne vyzratý. Doba zretia:

 − pre nové omietky vykonané z hotových malt ATLAS minimálne 1 týždeň na každý cm hrúbky,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 80 – minimalne 24 hodiny,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 20 – minimálne 4-5 dní,
 − pre samonivelačné podklady ATLAS TERPLAN N alebo TERPLAN R – minimálne 3 dní,
 − pre anhydritové potery – minimalne  2-3 týždne,
 − pre betonové podklady - minimílne 28 dní, 

• suchý alebo matne-vlhký
• rovný – maximálna hrúbka lepidla je 10 mm,
• očistený – od vrstiev znižujúcich prídržnosť lepidla, zvlášť od prachu, špiny, vápna, oleja, 

tuku, vosku, zbytkov olejovej a emulznej farby; podklad zanesený riasami, hubami a pod. 
je potrebné očistiť prípravkom ATLAS MYKOS,

• napenetrovaný jednym z prípravkov ATLAS:
Cementové podklady:

 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – ak má podklad nádmernú savosť,
 − GRUNTO-PLAST – ak má podklad nízku savosť alebo je zanesený vrstvami, ktoré obmedzujú 
prídržnosť.

Sádrové omietky a anhydritové podklady pred lepením obkladov je potrebné 
napenetrovať emulziou ATLAS UNI-GRUNT alebo hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST.

Príprava lepidla 
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený v 
Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. 
Prepracované lepidlo nechať 5 minút odstať a eště raz premiešať. Takto pripravené lepidlo 
využiť asi v priebehu 4 hodín.
Pri použití lepidla spolu s ELASTICKOU EMULZIOU ATLAS, je potrebné ho nasypať do vodného 
roztoku emulzie v pomere: 10 kg suchej zmesi na roztok z 1 kg emulzie a 1,7 l vody. Ďalšiu 
prácu vykonať rovnako, ako v predchádzajúcom prípade. Lepidlo s dodatkom ELASTICKEJ 
EMULZIE spotrebovať v priebehu asi 2 hodín.

Nanášanie lepidla
Lepidlo nanášať na podklad hladkým ocelovým hladidlom a následne rovnomerne rozotrieť 
a vytvarovať (pokiaľ možno v jednom smere) pomocou zubového hladidla.

Lepenie obkladov
Po rozotretí na podkladu si lepidlo zachováva svoje vlastnosti po dobu asi 30 minút 
(v závislosti od parametrov podkladu a prostredia). V tej dobe je potrebné na ňom 
položiť obkladačku a presne pritlačiť. Plocha styku obkladačky s lepidlom by mala 
byť rovnomerná a pokiaľ možno najväčšia – min. 2/3 povrchu obkladačky. V prípade 
lepenia dlažieb alebo lepenia v exteriéroch budov sa odporúča, aby plocha styku s 
lepidlom bola 100%.
Prebytok lepidla je potrebné v priebehu práce odstraňovať zo špár. 

Korekcia polohy obkladačiek
Polohu obkladačky alebo dlaždice je možné jemne korigovať asi po dobu 10 minút od pritlačenia.

Špárovanie a používanie obkladu
Zaťažovať a špárovať je možné začať po zatuhnutí lepidla, min. po 24 hodinách od prilepenia 
obkladačiek alebo dlaždíc.  Malta dosahuje užitkovú pevnosť po 3 dňoch.

 � Dôležité dodatočné informácie
• Obkladačky pred lepením nenamáčať.
• Otvorený čas – od nanesenia lepidla na podklad do položenia obkladačky 

na lepidlo – je obmedzený.  Pre zistenie, či je možné ešte lepiť obkladačky, 
odporúča sa urobiť test spočívajúci v tom, že sa pritlačí prstami do vrstvy 
naneseného lepidla. Ak lepidlo zostane na prstoch, je možné ešte lepiť 
obkladačky. Ak sú prsty čisté, je potrebné odstraniť starú vrstvu lepidla 
a naniesť novú.

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne 
odstranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže mechanicky 
dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať 
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a 
ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať v súlade s Kartou 
bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v 
suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkosťou. Doba 
skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými požiadavkami je: 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného 
chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

 � Balenie
Papierové vrecia: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Paleta: 1100 kg v vreciach 5 kg 1100 kg v vreciach 10 kg, 1200 kg v vreciach 
25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj Karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.

Datum aktualizácie: 2013-07-01

 

 � Spotreba
Priemerná spotreba pre úplne vyplnenie priestoru pod obkladačkou alebo 
dlaždicou: cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m² / na 1 mm hrúbky lepidla. Spotreba je 
závislá od stupňa rovnosti podkladu a spodnej strany obkladačky.

Rozmer obkladačky

Veľkosť 
zubu 

hladidla 
[mm]

Hrúbka 
lepenia 
[mm]

2/3 vypl-
nenie 

[kg/m²]

Úplné 
vyplnenie 
[kg/m²]

mozaika do 2 x 2 cm 4,0 2,0 2,0 3,0

malý formát 
do 10 x 10 cm

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

stredný formát 
do 30 x 30 cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

veľký formát 
od 30 x 30 cm

≥ 10,0 10,0 10,0 15,0
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EN 12004:2007

Cementové lepidlo so 
zvýšenými parametrami so 

zmenšeným sklzom

Typ C2TE

Ťahová 
prídržnosť

počiatočná

C2TE
≥ 1,0 N/mm²

po teplotnom starnutí

po ponorení do vody

po cykloch zmrazovania a 
rozmrazovania

Otvorená doba – prídržnosť po otvorenej dobe 
ne kratšej ako 20 minút

C2TE
≥ 0,5 N/mm²

Sklz
C2TE 

≤ 0,5 mm

Trieda reakcie na oheň  
podľa PN-EN 13501-1

A1/A1fl

M A T E R I Á L Y  P R E  L E P E N I E  O B K L A D O V  A  D L A Ž I E B

■  Technické údaje 
ATLAS ELASTYK je vyrábaný v  podobe najkvalitnejšej suchej zmesi 
cementového spojiva, kameniva a špeciálnych modifikačných prísad.

■ Optimálne zvolená receptúra
Optimálna voľba zložiek spôsobuje, že ATLAS ELASTYK je lepidlom zachovávajúcim 
vysoké parametre elasticity a priľnavosti, pri konkurenčných materiálových nákladoch.
 

■  Určenie 
Je odporúčané pre lepenie obkladačiek vystavených obťažným exploatačným 
podmienkam–spôsobeným neštandardným charakterom podkladu, ako aj negatívne-
mu pôsobeniu atmosférických podmienok.
Ideálny na obkladačky vystavené deformáciám – vďaka svojej elasticite kompen-
zuje napätie:
• tepelné - na balkónoch, na podlahovom a nástennom vykurovaní (na terasách 
sa odporúča používať lepidlo triedy S1 - ATLAS PLUS),
• mechanické – na sadrokartónových a vláknito - sadrových/cementových  doskách 
na elastických hydro izoláciách typu WODER E alebo WODER DUO.
Umožňuje pripevnení obkladačiek na obťažných podkladoch - napr. na teraso.

■  Vlastnosti  
Široký rozsah hrúbky lepiacej vrstvy - od 2 do 10 mm - umožňuje lepenie 
obkladačiek na podkladoch s neveľkými nerovnosťami.
Charakterizuje sa zvýšenou priľnavosťou – minimálna priľnavosť k podkladu je 1 N/mm².
Znížený sklz umožňuje lepiť obkladačky „zhora nadol” – v súlade s odporúčaniami, 
optimálna voľba konzistencie a hrúbky vrstvy eliminuje stekanie lepidla, čo umožňuje 
začiatok práce od zhora steny a vyhnutiu sa prilepovaniu prirezávaných obkladačiek 
na jej exponovanom povrchu. 

ATLAS ELASTYK
Elastické lepidlo 2-10 mm

• vysoká priľnavosť 
• veľká elasticita
• na obklady, dlažby a gresy 
• na podlahové a nástenné vykurovanie
• na problematické podklady, napr. sadrokartonové dosky

VÝROBEK JE V SOULADU
 S EVROPSKOU

 NORMOU

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ 
PODĽA EURÓPSKEJ 

NORMY 

Druhy podkladov – hore uvedené obťažné podklady alebo deformované a omiet-
nuté alebo neomietnuté steny z tvárnic, dutinových tvárnic, tehál, cementové 
a anhydritové potery.
Druhy prilepovaných obkladačiek – malý, strední a veľký formát; stredne a nízko 
nasiakavé; keramické (glazúra, terakota, kamenina, kabrinec, mozaika), kamenné apod.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,35 kg/dm³

Objemová hustota hmoty 
(po rozmiešaní)

cca 1,4 kg/dm³ 

Hustota v suchom stave (po zviazaní) cca 1,45 kg/dm³

Miešací pomer (voda/suchá zmes) 
0,26 ÷ 0,27 l / 1 kg

6,5 ÷ 6,75 l / 25 kg

Min/max. hrúbka lepidla 2 mm / 10 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu vr.      
okolitej teploty behom lepenia

od +5 °C do +25 °C

Doba zretia 5 minút

Spracovateľnosť cca 4 hodiny

Otvorená doba min. 20 minút

Možnosť korekcie polohy 20 minút

Ľahká pochôdznosť po cca 24 hodinách

Špárovanie po cca 24 hodinách

Plné zaťaženie po cca 3 dňoch

■  Technické požiadavky    
Výrobok vyhovuje požiadavkám PN-EN 12004 pre lepidla triedy C2TE. 
ES Prehlásenie o zhode 100.

Výrobok vlastní Osvedčenie z oblasti radiační hygieny..



M A T E R I Á L Y  P R E  L E P E N I E  O B K L A D O V  A  D L A Ž I E B

K a t a l o g  t e c h n i c k ý c h  l i s t o v

■  Lepenie obkladačiek 

Príprava podkladu
Podklad musí byť:
•  stabilný - dostatočne tuhý a príslušne dlho sezonovaný. Doba sezonovania  je prí-

slušne:
  - pre nové omietky a cementové mazaniny (vykonávané z hotových mált  ATLAS) 
min. 1  týždeň na každý cm hrúbky. 

  – pre anhydritové mazaniny – min. 2-3 týždne,
  – pre betónové podklady najmenej 28 dni,  
•  suchý – zbavený stojatej vody,
• rovný – maximálna hrúbka lepidla je 10 mm,
•  čistý - zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť lepidla, obzvlášť zbavené špiny, 

vápna, olejov, tukov, vosku, zvyškov olejových a emulzných náterov. Podklad s plies-
ňou a riasami je potrebné vopred ošetriť prostriedkom ATLAS MYKOS,

•  napenetrovaný jedným z penetračných prostriedkov ATLAS:
  - UNI-GRUNT nebo UNI-GRUNT PLUS – pokiaľ je podklad obzvlášť savý,
  - GRUNTO-PLAST – pokiaľ je podklad málo savý alebo s vrstvou obmedzujúcou   prídrž-
nosť.

Príprava lepidla 
Materiál z  vreca nasypeme do nádoby s  odmeraným množstvom vody (miešacia 
proporcia je uvedená v Technických údajoch) a premiešať vŕtačkou s miešacím ná-
stavcom, až do získania jednoliatej konzistencie. Takto pripravené lepidlo odstavíme 
v pokoju na 5 minút a opätovne premiešame. Týmto spôsobom pripravené lepidlo je 
spracovateľné po dobu cca 4 hodín.

Nanášanie lepidla 
Lepidlo nanášame na podklad hladkým oceľovým hladidlom, a potom rovnomerne 
roztierame a profilujeme (pokiaľ možno v  jednom smeru), s použitím zúbkovaného 
hladidla. 

Lepenie obkladačiek alebo dlaždíc
Po rozotreniu na podklad,  lepidlo zachováva svoje vlastnosti približne20 minút 
(v závislosti od parametrov podkladu a okolia. V tomto čase musíme na ňom po-
kladať obkladačky a dlaždice a dôkladne je zatlačiť do hmoty (po dotlačení obkla-
dačky alebo dlaždice povrch ich styku s lepidlom musí byť rovnomerný a pokiaľ 
možno čo najväčší - min. 2/3 povrchu obkladačky). V prípade dlaždíc ukladaných 
na podlahách, ako aj obkladov vykonávaných zvonka, odporúča sa, aby povrch 
zlepenia  bol úplný.

Korekcia polohy obkladačky alebo dlaždice
Polohu obkladačky alebo dlaždice je možné ľahko korigovať približne 20 minút od 
momentu jej pritlačenia.

Špárovanie a pochôdznosť
Špárovať začíname po zatvrdnutí lepidla, ne však skorej ako po uplynutí 24 hodín 
po prilepení obkladačiek alebo dlaždíc. Prevádzkovú pevnosť lepidlo dosiahne po 
uplynutí 3 dní.

■  Spotreba 
Priemerná spotreba pre celkové vyplnenie priestoru pod obkladačkou 
alebo dlaždicou: cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m2 / na 1 mm hrúbky lep-
idla. Závisí od stupne  plošnej nerovnosti a spodnej strany obkladačky 
alebo dlaždice.

■  Dôležité dodatočné informácie
• Obkladačky a dlaždice nenamáčať pred lepením.
•  Otvorená doba - od nanesenia lepidla na podklad pre priložení 

k nemu obkladačiek alebo dlaždíc - je obmedzený. Aby skontrolovať 
či je ešte možné prilepenie obkladačiek, odporúča sa vykonať test. 
Spočíva v  pritlačeniu prstov ruky na nanesené lepidlo. Ak lepidlo 
ostane na prstoch, znamená to, že ešte je možné lepiť obkladačky 
alebo dlaždice. Pokiaľ sú prsty čisté odstránime starú vrstvu lepidla 
a nanesieme novú.

•  Nadbytok lepidla objavujúci  sa v  špárach pri pritlačovania 
obkladačiek, priebežne odstraňujeme.

•  Náradí čistíme čistou vodou, bezprostredne po použití lepidla. 
Obťažné do odstránenia zvyšky zaschnutého lepidla sa umýva 
prípravkom ATLAS SZOP.

•  Dráždivý výrobok - obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýcha-
cie cesty. Riziko vážneho poškodenia očí. Môže spôsobovať alergiu. 
Z dôvodu svojho skupenstva – prach, preparát môže mechanicky 
dráždiť oči a dýchaciu sústavu. Uchovávajte mimo dosah detí. 
Nevdychujte prach. Pri zasiahnutí očí je okamžite preplachujte 
veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte 
vhodný ochranný odev, odpovedajúci ochranné okuliare alebo 
obličajový štít. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc – 
ukážte tento obal alebo etiketu. Jednajte v súlade s kartou chara-
kteristiky.

•  Lepidlo sa preváža a skladuje v  tesne uzatvorených vreciach, 
v  suchom prostredí (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. 
Období prechovávania malty v  podmienkach, ktoré sú v  súlade 
s  uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dáta výroby uve-
deného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotové hmote 
výrobku ≤ 0,0002 %. 

■  Balení   
Paleta: 1200 kg vo vreciach 25 kg.
Papierové vrece: 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými  pokynmi pre použitie výrobku. 
Práce s výrobkom  je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  Spolu s  vydaním tohto 
technického listu, všetky predchádzajúce strácajú platnosť.  
Datum aktualizácie: 2012-06-18

Rozmer 
obkladačky 

alebo 
dlaždice

Veľkosť 
zubov 

hladidla 
[mm]

Hrúbka 
lepidla 
[mm]

2/3 výplne  
[kg/m2]

Celková 
výplň  

[kg/m2]

mozaika  
do 2 x 2 cm

4,0 2,0 2,0 3,0

malý formát 
do 10 x 10 

cm
4,0 – 6,0 3,0 3,0 4,5

stredný 
formát  

do 30 x 30 
cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

veľký formát  
od 30 x 30 cm 

> 10,0 10,0 10,0 15,0
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 � Určenie
Odporuča sa na lepenie keramických obkladov v priebehu krátkodobých rekonštrukcií  
– používa sa hlavne v prípadoch, keď je nutné keramický obklad alebo dlažbu rýchlo uložiť a 
odovzdať k užívaniu, napr. chodby, banky, reštaurácie alebo iné verejné miestností, ktoré sa 
musia rýchlo uviesť do prevádzky.
Je súčasťou sady výrobkov ATLAS pre rýchle vykonanie obkladov a dlažieb – pri použití 
rýchloschnúcej emulzie UNI – GRUNT (doba schnutia – 2 hod.), lepidla MIG 2 (doba schnutia 
4 hod.) a špárovacej hmoty ARTIS (doba viazania 3 hod.) je možné dlažbu uviesť do prevádzky 
už po cca 9 hodinách po penetrácií podkladu. 

Druhy podkladov - cementové, vápennocementové, sádrové omietky, cementové 
a anhydritové potery, neomietnuté múry z blokov, tvárnic, tehál.
Druhy lepených obkladov a dlažieb – malý a stredný rozmer;  stredná a veľká 
nasiakavosť; keramické (glazované, terakota, klinker, gres, mozaika), cementové,  
prírodný kameň alebo kamenina a pod.

 � Vlastnosti
Krátka doba viazania – pochôdznosť a špárovanie je možné už po 4 hod. po prilepení dlaždíc.
Zvýšena prídržnosť k obkladačkam a dlaždicam - má viačší obsah živíc, vďaka ktorým je  
schopný sa silne a pevne spojiť s gresovou obkladačkou alebo dlaždicou, bez ingeréncie do 
jejich štruktúry.
Znížený sklz umožňuje lepenie obkladov „zhora nadol“ – optimálna konzistencia a hrúbka 
vrstvy odstraňuje sklz lepidla, čo umožňuje začať prácu na stene zhora a vyhnúť sa lepeniu 
dorezávaných obkladačiek na lícovom povrchu steny.
Predlžená otvorená doba umožňuje položiť obkladačku na lepidlo v priebehu 30 minút 
od okamžiku jeho nanesenia na podklad – je možné ho jednorázovo naniesť na väčší povrch. 

 � Technické údaje
ATLAS MIG 2 sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej kvality 
cementového poiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných 
prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,5 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) cca 1,35 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) cca 1,4 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,22 l/1 kg

5,5 l/25 kg

Min./max. hrúbka lepidla 2 mm ÷ 10 mm

Pracovná teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút
Doba spracovateľnosti 5 minút
Otvorený čas min. 30 minút
Korekcia polohy cca 10 minút
Pochôdznosť po cca 4 hodinách
Špárovanie po cca 4 hodinách
Plná zaťažitelnosť po cca 3 dňoch

Uvedené v tabuľke časy sa odporúčajú pre podmienky použitia pri 
teplote cca 23 °C a vlhkosti 55 % 

 � Technické požiadavky 
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004+A1:2012. Prehlásenie o vlastnostiach 
087/CPR.

 
0767

PN-EN 12004+A1:2012 
(EN 12004:2007+A1:2012)

Lepiaca malta pre vnútorné a vonkajšie 
použitie, na steny a podlahy

typ C1FTE 
cementová, rýchlo 

tuhnúca, so zníženym 
sklzom a predlženým 

otvoreným časom

Trieda reakcie na oheň 
A1
A1fl

Pevnosť  spojenia
- počiatočná prídržnosť  
- počiatočná prídržnosť

- včasná prídržnosť (po maximálnom čase 6h)

≥ 0,5 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²

Pevnosť  - prídržnosť:
- po tepelnom stárnutí            
- po ponorení do vody

- po cykloch zmrazovania a rozmrazovania                    

≥ 1,5 N/mm² 
≥ 1,5 N/mm² 
≥ 1,5 N/mm²

Otvorený čas – ťahová prídržnosť  po 
minimálne 30 minútach

≥ 0,5 N/mm²

Sklz ≤ 0,5 mm

Uvoľňovanie/obsah nebezpečných látok
Viz Karta bezpečnostných 

údajov

Výrobok má certifikát na obsah prírodných radionuklidov. 

• zaťažiteľnosť a špárovanie už po 4 hodinách
• odporúča sa pre rýchle opravy
• vysoká prídržnosť k obkladačkam a dlaždicam
• umožňuje lepenie „zhora nadol”
• predlžený otvorený čas

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU

NORMOU

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ 
PODĽA EURÓPSKEJ 

NORMY 

      
     

  S
TO

P H
UBÁM A RIASÁM

MYKO

BARIÉ
RA

ATLAS MIG 2
Rýchloschnúci lepiaci tmel
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 � Lepenie obkladov
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a dostatočne vyzratý. Doba zretia:

 − pre nové omietky vykonané z hotových malt ATLAS minimálne 1 týždeň na každý cm hrúbky,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 80 – minimalne 24 hodiny,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 20 – minimálne 4-5 dní,
 − pre samonivelačné podklady ATLAS TERPLAN N alebo TERPLAN R – minimálne 3 dní,
 − pre anhydritové potery – minimalne  2-3 týždne,
 − pre betonové podklady - minimílne 28 dní, 

• suchý alebo matne-vlhký
• rovný – maximálna hrúbka lepidla je 5 mm,
• očistený – - od vrstiev znižujúcich prídržnosť lepidla, zvlášť od prachu, špiny, vápna, oleja, 

tuku, vosku, zbytkov olejovej a emulznej farby; podklad zanesený riasami, hubami a pod. 
je potrebné očistiť prípravkom ATLAS MYKOS,

• napenetrovaný jednym z prípravkov ATLAS:
Cementové podklady:

 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – ak má podklad nádmernú savosť,
 − GRUNTO-PLAST – ak má podklad nízku savosť alebo je zanesený vrstvami, ktoré obmedzujú 
prídržnosť.

Sádrové omietky a anhydritové podklady pred lepením obkladov je potrebné 
napenetrovať emulziou ATLAS UNI-GRUNT alebo hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST.

Príprava lepidla 
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený v 
Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. 
Prepracované lepidlo nechať 5 minút odstáť a eště raz premiešať. Takto pripravené lepidlo 
spracovať asi v priebehu 1 hodiny.

Nanášanie lepidla
Lepidlo nanášať na podklad rovným oceľovým hladidlom a následne rovnomerne rozotrieť 
a vytvarovať (pokiaľ možno v jednom smere) pomocou zubového hladidla.

Lepenie obkladov
Po rozotretí na podklade si lepidlo zachováva svoje vlastnosti po dobu asi 30 minút                
(v závislosti od parametrov podkladu a prostredia). V tej dobe je potrebné na neho 
položiť obkladačku alebu dlaždicu a presne pritlačiť (po pritlačení musí byť plocha 
styku s lepidlom rovnomerná a pokiaľ možno najväčšia – minimálne 2/3 povrchu 
obkladačky). V prípade dlaždíc a vonkajších obkladov sa odporúča, aby lepená plocha 
bola celistvá. Prebytok lepidla je potrebné priebežne odstraňovať zo špár.
Prebytok lepidla je potrebné v priebehu práce odstraňovať zo špár.   

Korekcia polohy obkladačiek
Polohu obkladačky alebo dlaždice je možné jemne korigovať asi po dobu 10 minút od pritlačenia.

Špárovanie a používanie obkladu
Zaťažovať a špárovať je možné začať po zatuhnutí lepidla po cca 4 hodinách od prilepenia 
obkladačiek alebo dlaždíc. Malta dosahuje užitkovej pevnosti po 3 dňoch.

 � Spotreba
Zaťažovať a špárovať je možné začať po zatuhnutí lepidla po cca 4 hodinách 
od prilepenia obkladačiek alebo dlaždíc. Malta dosahuje užitkovej pevnosti 
po 3 dňoch.

Rozmer obkladačky

Veľkosť 
zubu 

hladidla 
[mm]

Hrúbka 
lepenia 
[mm]

2/3 vypl-
nenie 

[kg/m²]

Úplné 
vyplnenie 
[kg/m²]

mozaika do 2 x 2 cm 4,0 2,0 2,0 3,0

malý formát 
do 10 x 10 cm

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

stredný formát 
do 30 x 30 cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

 � Dôležité dodatočné informácie
• Obkladačky pred lepením nenamáčať.
• Pri lepení obkladačiek alebo dlaždíc na slabé podklady (prašné, ťažké k 

očistení) sa odporúča vykonať zkúšku priľnavosti, tzn. prilepiť obkladačku 
alebo dlaždicu a po 48 hodinách overiť či drží.

• Zvýšená vlhkosť vzduchu alebo nízka teplota predlžujú dobu viazania 
lepidla.

• Otvorený čas – od nanesenia lepidla na podklad do položenia obkladačky 
na lepidlo – je obmedzený.  Pre zistenie, či je možné ešte lepiť obkladačky, 
odporúča sa urobiť test spočívajúci v tom, že sa pritlačí prstami do vrstvy 
naneseného lepidla. Ak lepidlo zostane na prstoch, je možné ešte lepiť 
obkladačky. Ak sú prsty čisté, je potrebné odstraniť starú vrstvu lepidla 
a naniesť novú.

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne 
odstranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže mechanicky 
dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať 
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a 
ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať v súlade s Kartou 
bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v 
suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkosťou. Doba 
skladovania malty za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného 
chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %..

 � Balenie
Papierové vrecia 25 kg
Paleta: 1200 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.

Datum aktualizácie: 2013-07-01
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ATLAS■PLUS
Flexibilný■lepiaci■tmel■S1
• vysoká pružnosť a prídržnosť, priečna deformácia S1
• na  podklady – OSB a sadrokartónové dosky, staré obklady
• na terasy, balkóny a fasády
• na podlahové a stenové vykurovanie
• hrúbka lepenej vrstvy 2–10 mm 

■■ Určenie
Doporučuje sa na lepenie obkladov vystavených ťažkým podmienkam použitia – 
spôsobeným neštandardným charakterom podkladu a nepriaznivým vplyvom atmosfe-
rických podmienok.
Ideálne vhodný pre obklady vystavené deformáciam – vďaka vysokej pružnosti dokonale 
vyrovnáva namáhanie:
• tepelné – na balkónoch, terasách, fasádach, kozuboch, podlahovom a stenovom vykurovaní,
• mechanické – na drevených stropoch, sadrokartónových doskách, subtilných deliacich 

stenách, na pružných hydroizoláciach typu WODER E alebo WODER DUO.
Umožňuje lepenie obkladov na problematické podklady – ako napr: OSB dosky, teraco, 
„obklad na obklad“ a tiež silne priliehajúce náterové vrstvy (napr. olejové nátery), z živičných 
hmôt (po parketách), z lepidiel (po obkladoch PVC) a pod.

■■ Technické■údaje
ATLAS PLUS sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej kvality 
cementového pojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných 
prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) asi 1,4 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po spracovaní) asi 1,4 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) asi 1,5 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,20÷0,23 l/1 kg

1,00÷1,15 l/5 kg

2,00÷2,30 l/10 kg

5,00÷5,75 l/25 kg

Min./max. hrúbka lepidla 2 mm ÷ 10 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti asi 4 hodiny

Otvorená doba min. 30 minút

Korekcia 10 minút

Pochôdznosť asi po 24 hodinách

Špárovanie asi po 24 hodinách

Plná zaťažitelnosť asi po 3 dňoch

■■ Technické■požiadavky■
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004 pre lepidlo triedy C2TES1. ES preh-
lásenie o zhode č. 002.
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Flexibilné cementové lepidlo (C2TES1) so zvýšenými parametrami, zníženým 
sklzom a predlženou otvorenou dobou 

Ťahová prídržnosť

Počiatočná

C2TES1
≥ 1,0 N / mm²

po tepelnom stárnutí

po ponorení do vody

po cykloch zmrazenia
a rozmrazenia

Otvorená doba – prídržnosť po otvorenej dobe dlhšia 
ako 30 minút

C2TES1
≥ 0,5 N / mm²

Sklz
C2TES1
≤ 0,5 mm

Trieda reakcie na oheň podľa PN-EN 13501-1:2008
A2 – s1, d0
A2fl– s1

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v  rozsahu 
radiačnej hygiény.

Druhy podkladov – vyššie uvedené problematické alebo flexibilné podklady a omietnuté 
alebo neomietnuté steny z bielych tehál, tvárnic, tehál, cementové a anhydritové potery.
Druh lepených obkladačiek – malý, stredný a veľký formát; o priemernej nasiakavosti; 
keramické (glazúra, terakota, kabrinec, kamenina, mozaika), cementové, kamenné a pod..

■■ Vlastnosti
Je veľmi pružný – priečna deformácia S1 – prípustný priehyb tvrdého tmelu sa pohybuje 
medzi 2,5 a 5 mm.
Dvakrát hrubšia vrstva lepenia – od 2 do 10 mm – umožňuje lepenie obkladov na podklady 
s malými nerovnostiami.
Má zvýšenú prídržnosť – skutočná prídržnosť k betónovému podkladu za normových pod-
mienok je 2,0 N/mm² (minimálna prídržnosť podľa normy je 1 N/mm²).
Znížený sklz umožňuje lepene obkladov „zhora nadol“ – v súlade s pokynmi, optimálny 
výber konzistencie a hrúbky vrstvy odstraňuje sklz lepidla, čo umožňuje začať prácu na stene 
zhora a vyhnúť sa lepeniu dorezavaných obkladačiek na lícovom povrchu steny.
Predlžená otvorená doba umožňuje položiť obkladačku na lepidlo v priebehu 30 minút 
od momentu jeho nanesenia na podklad – je možné ho jednorázovo naniesť na väčší povrch 
a vďaka tomu minimalizovať čas práce.

TRIEDA 
REAKCIE NA

OHEŇ PODĽA NORMY 
PN-EN 13501-1

ZHODNÝ S NORMOU
PN-EN 12002

L E P I D L Á  N A  O B K L A D Y  A  D L A Ž B Y



■■ Lepenie■obkladov
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a dostatočne vyzratý. Doba zretia:

 − pre nové omietky a cementové mazaniny (vykonané z hotovej malty ATLAS) min. 1 týžden 
na každý cm hrúbky,

 − pre rýchloschnúci podklad ATLAS POSTAR 80 – min. 24 hodiny
 − pre anhydritové mazaniny – min. 2–3 týždne,
 − pre betonové podklady min. 28 dní,

• suchý – bez kaluží,
• rovný – maximálna hrúbka lepidla 10 mm,
• očistený – od vrstiev znižujúcich prídržnosť lepidla, zvlášť od prachu, špiny, vápna, oleja, 

tuku, vosku, zbytkov olejovej a emulznej farby; podklad zanesený riasami, hubami a pod. 
je potrebné očistiť prípravkom ATLAS MYKOS,

• natretý základnym náterom jednym z prípravkov ATLAS:
 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – ak má podklad nádmernú savosť,
 − GRUNTO-PLAST – ak má podklad nízku savosť alebo je zanesený vrstvami, ktoré obmedzujú 
prídržnosť.

Príprava■lepidla■
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený 
v Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. 
Prepracované lepidlo nechať 5 minút odstať a eště raz premiešať. Takto pripravené lepidlo 
využiť asi v priebehu 4 hodín.

Nanášanie■lepidla
Lepidlo nanášať na podklad rovným ocelovým hladidlom a následne rovnomerne rozotrieť 
a vytvarovať (pokiaľ možno v jednom smere) pomocou zubového hladidla.

Lepenie■obkladov
Po rozotretí na podkladu si lepidlo zachováva svoje vlastnosti po dobu asi 30 minút 
(v závislosti od parametrov podkladu a prostredia). V  tej dobe je potrebné na ňom 
položiť obkladačku a presne pritlačiť (po pritlačení obkladačky musí byť plocha styku 
s lepidlom rovnomerná a pokiaľ možno najväčšia – minimálne 2/3 povrchu obkladačky). 
V prípade dlaždíc a vonkajších obkladov sa odporúča, aby lepená plocha bola celistvá.

Korekcia■polohy■obkladačiek
Polohu obkladačky je možné jemne korigovať asi po dobu 10 minút od pritlačenia.

Špárovanie■a■používanie■obkladu
Špárovanie začať po zatuhnutí lepidla, min. po 24 hodinách od prilepenia obkladačiek. 
Lepidlo dosahuje užitkovú pevnosť po 3 dňoch.

■■ Spotreba
Priemerná spotreba: asi 1,5 kg suchej zmesi / 1 m² / na 1 mm hrúbky lepidla – 
pre úplné vyplnenie priestoru pod obkladačkou. Je závislá od stupňa rovnosti 
podkladu a spodnej strany obkladačky.

Rozmer obkladačky

Veľkosť 
zubu 

hladidla 
[mm]

Hrúbka 
lepenia 
[mm]

2/3 
vyplnenie 

[kg/m²]

Úplné 
vyplnenie 
[kg/m²]

mozaika do 2 x 2 cm 4,0 2,0 2,0 3,0

malý formát 
do 10 x 10 cm

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

stredný formát 
do 30 x 30 cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

veľký formát 
od 30 x 30 cm

≥ 10,0 10,0 10,0 15,0

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Obkladačky pred lepením nenamáčať.
• Otvorená doba – od nanesenia lepidla na podklad do položenia obkladačky 

na lepidlo – je obmedzená.  Pre zistenie, či je možné ešte lepiť obkladačky, 
odporúča sa urobiť test spočívajúci v tom, že sa pritlačí prstami do vrstvy 
naneseného lepidla. Ak lepidlo zostane na prstoch, je možné ešte lepiť 
obkladačky. Ak sú prsty čisté, je potrebné odstraniť starú vrstvu lepidla 
a naniesť novú.

• Prebytok lepidla vznikajúci v špárach pri pritlačovaní obkladačiek 
priebežne odstraňovať.

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne 
odstranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť 
pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže 
mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosahu detí. 
Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť 
vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití 
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. 
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkosťou. 
Doba skladovania za podmienok shodných s uvedenými požiadavkami je: 
pre papierové vrecia 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale 
a pre fóliové vrecia 24 mesiace. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej 
hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Fóliové vrecia 5 kg, papierové vrecia: 10 kg, 25 kg
Paleta: 720 kg v vreciach po 5 kg, (36 lepenkových kartónov po 4 vrecia), 
1100 kg vo vreciach po 10 kg, 1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 06.07.2010

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t

L E P I D L Á  N A  O B K L A D Y  A  D L A Ž B Y



w w w . a t l a s . c o m . p l

ATLAS■PLUS■BIELY
Biely■flexibilný■lepiaci■tmel■S1
• vysoká pružnosť a prídržnosť, priečna deformácia S1
• na  problematické podklady – OSB a sadrokartónové dosky, staré obklady
• na sklenenú mozaiku, kozuby
• na terasy, fasády, podlahové a stenové vykurovanie
• hrúbka lepenej vrstvy 2–10 mm

■■ Technické■údaje■
ATLAS PLUS BIELY sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej 
kvality cementového pojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných 
prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,3 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,35 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) cca 1,5 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,26÷0,28 l/1 kg

1,3÷1,4 l/5 kg

6,50÷7,00 l/25 kg

Min./max. hrúbka lepidla 2 mm ÷ 10 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút

Doba spracovateľnosti cca 4 hodiny

Otvorená doba min. 30 minút

Korekcia polohy 10 minút

Pochôdznosť cca po 24 hodinách

Špárovanie cca po 24 hodinách

Plná zaťažitelnosť cca po 3 dňoch

■■ Technické■požiadavky■
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004 pre lepidlo triedy C2TES1. ES 
prehlásenie o zhode č. 1030.
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Flexibilné cementové lepidlo (C2TES1) so zvýšenými parametrami, zníženým 
sklzom a predlženou otvorenou dobou 

Ťahová prídržnosť

Počiatočná

C2TES1
≥ 1,0 N / mm²

po tepelnom stárnutí

po ponorení do vody

po cykloch 
zmrazenia a rozmrazenia

Otvorená doba – prídržnosť po otvorenej dobe 
dlhšiej ako 30 minút

C2TES1
≥ 0,5 N / mm²

Sklz
C2TES1
≤ 0,5 mm

Trieda reakcie na oheň podľa PN-EN 13501-1:2008
A2 – s1,d0 
A2fl– s1

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v  rozsahu 
radiačnej hygiény.

■■ Určenie
Doporučuje sa na lepenie obkladov s veľkou nasiakavosťou, z prírodného a umelého 
kameňa napr. mramoru – lepidlo obsahuje biely cement a nespôsobuje prefarbenie, ktoré 
sa môže vyskytnúť pri použití šedého cementu.
Ideálne vhodný pre lepenie sklenenej mozaiky a spájanie sklenených blokov – vďaka 
vysokej pružnosti a bielemu cementu.
Odporúča sa na lepenie obkladov vystavených na ťažké podmienky použitia – pôsobené 
neštandardným charakterom podkladu a a nepriaznivým vplivom atmosferických podmienok.
Ideálne vhodný pre obklady vystavené deformáciam – vďaka vysokej pružnosti dokonale 
vyrovnáva pnutie:
• tepelné – na balkónoch, terasách, fasádach, kozuboch, podlahovom a stienovom vykurovaní,
• mechanické – na drevených stropoch, sádrokartonových doskách, subtilných deliacich 

stenách, na pružných hydroizoláciach typu WODER E alebo WODER DUO.
Umožňuje lepenie obkladov na problematické podklady – ako napr: OSB dosky, teraco, 
„obklad na obklad“ a tiež silne priliehajúce náterové vrstvy (napr. olejové nátery), z živičných 
hmôt (po parketách), z lepidiel (po obkladoch PVC) a pod.

Druhy podkladov – vyššie uvedené problematické alebo flexibilné podklady a omietnuté 
alebo neomietnuté steny z bielych tehál, tvárnic, cementové a anhydritové potery.
Druh lepených obkladačiek – malý, stredný a veľký formát; o vysokej nasiakavosti; výše 
uvedené a tiež iné nasiakavé keramické a cementové obklady.

■■ Vlastnosti
Je veľmi pružný – priečna deformácia S1 – prípustný priehyb tvrdého tmelu sa pohybuje 
medzi 2,5 a 5 mm.
Dvakrát hrubšia vrstva lepenia – od 2 do 10 mm – umožňuje lepenie obkladov na podklady 
s malými nerovnostiami.
Má zvýšenú prídržnosť – skutočná prídržnosť k betónovému podkladu za normových 
podmienok je 2,0 N/mm² (minimálna prídržnosť podľa normy je 1 N/mm²).
Znížený sklz umožňuje lepene obkladov „zhora nadol“ – v súlade s pokynmi, optimálny 
výber konzistencie a hrúbky vrstvy odstraňuje sklz lepidla, čo umožňuje začať prácu na stene 
zhora a vyhnúť sa lepeniu dorezavaných obkladačiek na lícovom povrchu steny.
Predlžená otvorená doba umožňuje položiť obkladačku na lepidlo v priebehu 30 
minút od momentu jeho nanesenia na podklad– je možné ho jednorázovo naniesť na 
väčší povrch a vďaka tomu minimalizovať čas práce.
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■■ Lepenie■obkladov
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a dostatočne vyzratý. Doba zretia:

 − pre nové omietky a cementové mazaniny (vykonané z hotovej malty ATLAS) min. 1 týžden 
na každý cm hrúbky,

 − pre rýchloschnúci podklad ATLAS POSTAR 80 – min. 24 hodiny,
 − pre anhydritové mazaniny – min. 2–3 týždne,
 − pre betonové podklady min. 28 dní,

• suchý – bez kaluží,
• rovný – maximálna hrúbka lepidla 10 mm,
• očistený – od vrstiev znižujúcich prídržnosť lepidla, zvlášť od prachu, špiny, vápna, oleja, 

tuku, vosku, zbytkov olejovej a emulznej farby; podklad zanesený riasami, hubami a pod. 
je potrebné očistiť prípravkom ATLAS MYKOS,

• natretý základnym náterom jednym z prípravkov ATLAS:
 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – ak má podklad nádmernú savosť,
 − GRUNTO-PLAST – ak má podklad nízku savosť alebo je zanesený vrstvami, ktoré 
obmedzujú prídržnosť.

Príprava■lepidla
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený 
v Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. 
Prepracované lepidlo nechať 5 minút odstať a eště raz premiešať. Takto pripravené lepidlo 
využiť asi v priebehu 4 hodín.

Nanášanie■lepidla
Lepidlo nanášať na podklad rovným ocelovým hladidlom a následne rovnomerne rozotrieť 
a vytvarovať (pokiaľ možno v jednom smere) pomocou zubového hladidla.

Lepenie■obkladov
Po rozotretí na podkladu si lepidlo zachováva svoje vlastnosti po dobu asi 30 minút (v závislosti 
od parametrov podkladu a prostredia). V tej dobe je potrebné na ňom položiť obkladačku 
a presne pritlačiť (po pritlačení obkladačky musí byť plocha styku s lepidlom rovnomerná 
a pokiaľ možno najväčšia – minimálne 2/3 povrchu obkladačky). V prípade dlaždíc 
a vonkajších obkladov sa odporúča, aby lepená plocha bola celistvá.

Korekcia■polohy■obkladačiek
Polohu obkladačky je možné jemne korigovať asi po dobu 10 minút od pritlačenia.

Špárovanie■a■používanie■obkladu
Špárovanie začať po zatuhnutí lepidla, min. po 24 hodinách od prilepenia obkladačiek. 
Malta dosahuje užitkovú pevnosť po 3 dňoch.

■■ Spotreba
Priemerná spotreba: asi 1,5 kg suchej zmesi / 1 m² / na 1 mm hrúbky lepidla – 
pre úplné vyplnenie priestoru pod obkladačkou. Je závislá od stupňa rovnosti 
podkladu a spodnej strany obkladačky.

Rozmer obkladačky

Veľkosť 
zubu 

hladidla 
[mm]

Hrúbka 
lepenia 
[mm]

2/3 
vyplnenie 

[kg/m²]

Úplné 
vyplnenie 
[kg/m²]

mozaika do 2 x 2 cm 4,0 2,0 2,0 3,0

malý formát 
do 10 x 10 cm

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

stredný formát 
do 30 x 30 cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

veľký formát 
od 30 x 30 cm

≥ 10,0 10,0 10,0 15,0

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Obkladačky pred lepením nenamáčať.
• Otvorená doba – od nanesenia lepidla na podklad do položenia obkladačky 

na lepidlo – je obmedzená.  Pre zistenie, či je možné ešte lepiť obkladačky, 
odporúča sa urobiť test spočívajúci v tom, že sa pritlačí prstami do vrstvy 
naneseného lepidla. Ak lepidlo zostane na prstoch, je možné ešte lepiť 
obkladačky. Ak sú prsty čisté, je potrebné odstraniť starú vrstvu lepidla 
a naniesť novú.

• Prebytok lepidla vznikajúci v špárach pri pritlačovaní obkladačiek priebežne 
odstraňovať.

• V prípade lepenia tenkých mramorových obkladačiek sa môžu ukázať fliaky, 
ktoré sú spôsobene veľkou nasiakavosťou mramoru. Fliaky z prilepeného 
mramoru zmiznú po cca 7 dňoch, tzn. po celkovom uschnutí.

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne 
odstranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže mechanicky 
dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevdychovať 
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice 
a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať 
lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať 
v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v suchých 
podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkosťou. Doba 
skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými požiadavkami je 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného 
chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Fóliové vrecia 5 kg, papierové vrecia:  25 kg
Paleta: 720 kg v vreciach po 5 kg, (36 lepenkových kartónov po 4 vrecia), 
1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 06.07.2010

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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ATLAS PLUS MEGA
Flexibilné lepidlo S1 pre veľkoplošné dlažby - Typ C2E S1 

• 2 v 1 – lepí a vyrovnáva
• na terasy, podlahové vykurovanie
• na drevené stropy
• na problematické podklady – OSB dosky, teracco

■  Technické údaje 
ATLAS PLUS MEGA sa vyrába v podobe suchej zmesi cementového 
pojiva vysokej kvality, drte a špeciálnych modifikačných prísad.  

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,4 kg / dm³

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,4 kg / dm³

Hustota v suchom stave (po zviazaní)  cca 1,55 kg / dm³

Miešací pomer (voda/suchá zmes)
cca 0,21 ÷ 0,24 l / 1 kg

cca 5,25 ÷ 6,00 l / 25 kg

Min/max. hrúbka lepidla 4 mm / 20 mm

Teplota prípravy lepidla a podkladu vrátane 
okolitej teploty v priebehu lepenia

od +5 °C do +25 °C

Doba zretia cca 5 minút

Spracovateľnosť cca 4 hodiny

Otvorená doba min. 30 minút

Možnosť korekcie polohy cca 10 minút

Ľahká pochôdznosť po cca 24 hodinách

Špárovanie po cca 24 hodinách

Plné prevádzkové zaťaženie po cca 3 dňoch

■  Technické podmienky 
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004 pre lepidlá triedy C2E S1. 
ES Prehlásenie o zhode č. 1024.

                                                       10 EN 12004:2007

Flexibilné, cementové lepidlo (C2ES1) so zlepšenými parametrami a 
predĺženou otvorenou dobou 

Tahová prídržnosť

počiatočná 

C2ES1
≥ 1,0 N / mm²

po teplotnom stárnutí 

po ponorení do vody 

po cykloch zmrazovania a 
rozmrazovania

Otvorená doba – prídržnosť po otvorenej dobe 
nie kratšia ako 30 minút

C2ES1
≥ 0,5 N / mm²

Trieda reakcie na oheň A2fl – s1

Výrobok má Certifikát na obsah prírodných radionuklidov.

Druhy podkladov – vyššie uvedené problematické podklady alebo podklady 
náchylné k deformáciám a cementové a anhydritové potery. 
Druhy lepených dlažieb – stredné a veľkoplošné; so strednou a malou 
nasákavosťou; keramické (terakotové, klinkerové, slinuté), cementové a kame-
ninové a pod. 

■  Použitie
2 v 1 – vyrovnáva a zároveň lepí dlažbu – je podlahovým hrubovrstvovým lepid-
lom (hrúbka jednej vrstvy je do 2 cm) – nie je potrebné vylievanie nivelačnej stierky z 
dôvodu vyrovnania podkladu 
Odporúča sa všade tam, kde sú obklady a dlažby vystavené extrémne niepri-
aznivým prevádzkovým podmienkam – hlavne v dôsledku neštandardných pod-
kladov alebo nepriaznivých povetrnostných vplyvov.
Vhodný pre obklady vystavené deformáciám – vďaka vysokej flexibilite ideálne 
kompenzuje vznikajúce napätia: 
• tepelné - na balkónoch, terasách, podlahovom vykurovaní, 
•  mechanické - na drevených stropných trámoch, na pružných hydroizoláciách typu 

WODER E alebo WODER DUO.
Je možné ho použiť k lepeniu  dlažieb na podkladoch – typu OSB dosky, teracco, 
„obklad na obklad”, a tiež na tuho priľnuté nátery z bituménových hmôt (po parke-
tách), z lepidiel (po nalepenom PVC) a pod.
Umožňuje profilovať malý spád v samotné vrstve lepidla – je možné docíliť plas-
tickú konzistenciu lepidla a tím vykonať i ľahký spád.

■  Vlastnosti
Vyplňa celý priestor pod dlaždičkou – eliminuje vznik prázdných vzduchových 
bublín a tím obmedzuje prienikanie vody pod dlažbu (mráz v kombinácií s vodou pod 
dlažbou spôsobí nadzvednutí dlažby a tím ju zničí) 
Zajišťuje úplnu podporu pre veľkoprostorovú dlažbu - eliminuje možnosť vzniku 
prasklín spôsobených úderom alebo extrémnym tlakom na dlaždicu s vzduchovou 
kapsou v priestoru pre lepidlo. 
Usnadňuje vyrovnávanie dlaždíc – prídaním zámesovej vody podľa určeného 
množstevného rozsahu umožňuje získať polotekutú konzistenciu lepidla, ktorá má 
samonivelačné vlastnosti.
Je vysoko flexibilný – flexibilita typu S1 – prípustná deformácia zatvrdlého lepidla 
je v rozsahu od 2,5 do 5 mm.
Má zvýšenú prídržnosť – skutočná prídržnosť k betónovému podkladu v normatívnych 
podmienkách je 2,0 N/mm2 (minimálna prídržnosť určená normou je 1 N/mm2).
Predľžená otvorená doba dovoľuje položiť dlažbu i 30 minút po nanesení lep-
idla na podklad – je možné tedy lepidlo nanášať na väčši povrch ako obvykle a vďaka 
tomu uľahčiť a zefektívniť obkládačské práce.  

v

VÝROBOK PODĽA
EURÓPSKEJ NORMY

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
PODĽA

EURÓPSKEJ
NORMY
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■  Lepenie dlažieb 
VPríprava podkladu
Podklad musí byť:
• pevný – s patričnou nosnosťou a dobre vyzretý. Doba zretia je:

- pre anhydritové potery – min. 2-3 týždne,
- pre betónové podklady 28 dní, 

• suchý – zbavený stojatej vody,
•  čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť lepidla, hlavne zbavené špíny, 

vápna, olejov, tukov, vosku, zbytkov tuho priľnutých maliarských olejových a emul-
zných náterov. Podklad s pliesňou a riasami je potrebné vopred ošetriť prostriedkom 
ATLAS MYKOS,

• nepenetrovaný  jednym z penetračných prostriedkov ATLAS:
- UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – pokiaľ je podklad príliš savý,
-  GRUNTO-PLAST – pokiaľ je podklad málo savý alebo s vrstvou obmedzujúcou 

prídržnosť.

Príprava lepidla
Hmotu z papierového vreca nasypať do nádoby s odmeraným množstvom zámesovej 
vody (miešacie pomery sú uvedené v technických údajoch) a premiešať vŕtačkou s 
miešacím nástavcom až do hladkej konzistencie. Takto pripravené lepidlo ponechať 5 
minút z dôvodu technologickej prestávky. Následne ešte raz premiešať. Hotová hmota 
je spracovateľná po dobu cca 4 hodín.

Nanášanie lepidla 
Lepidlo nanášať pomocou hladkého oceľového hladidla a následne rovnomerne 
rozotrieť a profilovať pomocou zubovej strany oceľového hladidla (pokiaľ možno  túto 
činnosť vykonať v jednom smere). 

Lepenie dlažieb
Po nanesení lepidla na podklad, si lepiaca vrstva uchováva svoje vlastnosti po dobu 
cca 30-tich minút (v závislosti od parametrov podkladu a okolia). V priebehu tejto 
doby musíme  dlažbu  dôkladne zatlačiť do hmoty (po zatlačení sa musí lepidlo dostať 
do všetkých miest na spodnej strane dlažby). 

Korekcia polohy
Polohu dlažby je možné ľahko korigovať v priebehu 10 minút od momentu 
dotlačenia. 

Špárovanie a pochôdznosť
Špárovať je možné začať po zatvrdnutí lepidla, min. po uplynutí 24 hodín od prilepe-
nia dlažby. Prevádzkovú pevnosť dosiahne lepidlo po uplynutí cca 3 dní. 

■  Spotreba
Priemerná spotreba lepidla pre úplne vyplnenie lepeného priestoru 
pod dlažbou: cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m2 / na 1 mm hrúbky lep-
idla. Záleží od stupňa plošnej nerovnosti a profilu spodnej strany ob-
kladu alebo dlažby.

Rozmery dlažby
Veľkosť zubov 

hladidla
(mm)

Hrúbka 
lepidla
(mm)

Spotreba 
(kg/m²)

stredné 
do 30 x 30 cm

8,0 - 10,0 
 rovné zuby

4,0 6,0

veľkoplošné
od 30 x 30 cm 

> 10,0
polokulaté zuby

8,0 12,0

15,0 22,5

20,0 30,0

■  Ostatné dôležité informácie
•  Dlažbu nenamáčať pred lepením. 
•  Otvorená doba - od nanesenia lepidla na podklad do momentu 

prilepenia dlažby – je obmedzená. Pokiaľ chceme zistiť, či je lep-
idlo ešte použiteľné, musíme urobiť skúšku: ponoriť prsty do lep-
idla a vytiahnuť ich. Ak sa nám lepidlo prilepí na prstoch, je ešte 
použitelné. Ak sa na prstoch nezachytí, je už nevhodné používať 
tuto lepiaci hmotu a je potrebné si pripraviť novú várku. Odporúča 
sa takéto lepidlo - ak je už nanesené na podklad, odstrániť a naniesť 
čerstvé.  

•  Nadbytok lepidla, ktoré sa objaví v špáre po dotlačení, sa musí 
priebežne odstraňovať ešte pred zatvrdnutím. 

•  Pracovné nástroje čistiť vodou, bezprostredne po použití lep-
idla. Priľnuté zbytky zatvrdlého lepidla a iných cementových mált, 
odstraňovať pomocou preparátov ATLAS SZOP. 

•  Dráždivý výrobok – obsahuje cement. Dráždi dýchacie orgány 
a pokožku. Nebezpečie vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať 
senzibilizáciu pri styku s pokožkou. S ohľadom na skutočnosť, že 
sa jedná o prach – môže preparát mechanicky dráždiť oči a dýcha-
cie cesty. Uchovávajte mimo dosiahu detí. Nevdychujte prach. Pri 
zasiahnutí oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné ru-
kavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte tento obal alebo označenie. 
Jednajte v súlade s pokynmi v Bezpečnostnom liste. 

•  Lepidlo sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v suchom 
prostredí (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. Záručná 
doba (v uvedených podmienkach) je 12 mesiacov od dátumu výro-
by uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej 
hmote výrobku ≤ 0,0002%. 

■  Balenie
Papierové vrecia: 25 kg. 
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predchádza-
júce technické listy sa dňom publikácie tohoto technického listu 
stávajú neplatnými. 
Dátum aktualizácie: 06.07.2010 
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• chráni pred prefarbením od šedého cementu
• 2 v 1 – lepí a vyrovnáva
• pre veľkoplošnú dlažbu 
• samonivelačný, bez efektu zapadnutých dlaždíc
• na terasy, balkóny, podlahové vykurovanie 

in

ATLAS PLUS MEGA BIELY
Biely flexibilný lepiaci tmel S1

 � Určenie
Určený pre lepenie veľmi nasiakavých obkladačiek a dlaždíc , prírodného a umelého 
kameňa, napr. mramoru – lepidlo obsahuje biely cement a nespôsobuje trvalé ušpinenie, 
ktoré môže vzniknúť v kontakte s šedým cementom.
2 v 1 – vyrovnáva podklad a zároveň lepí dlažbu – je podlahovým hrubovrstvovým 
lepidlom (hrúbka jednej vrstvy je do 2 cm) – nie je potrebné vylievanie nivelačnej stierky z 
dôvodu vyrovnania podkladu 
Ideálne vhodný pre obklady vystavené deformáciam – vďaka vysokej pružnosti dokonale 
vyrovnáva namáhanie:
- tepelné – na balkónoch, terasách, podlahovom vykurovaní,
- mechanické – na drevených stropoch, na pružných hydroizoláciach typu WODER E, WODER 
W alebo WODER DUO.
Je možné ho použiť k lepeniu  dlažieb na problematických podkladoch – typu OSB 
dosky, teracco, „obklad na obklad”, a tiež na tuho priľnuté nátery z bituménových hmôt (po 
parketách), z lepidiel (po nalepenom PVC) a pod.
Umožňuje profilovať malý spád v samotnej vrstve lepidla – je možné docíliť plastickú 
konzistenciu lepidla a tím vykonať i ľahký spád. 

Druhy podkladov - vyššie uvedené problematické alebo flexibilné podklady, cementové 
a anhydritové potery.
Druh lepených obkladačiek – stredný a veľký rozmer; s priemernou a nízkou nasiakavosťou 
( keramické, kameninové a pod.), neodolné na prefarbenie pri kontakte z šedým cementom.

 � Vlastnosti
Má zvýšenú prídržnosť – skutočná prídržnosť k betónovému podkladu za normových 
podmienok je 2,0 N/mm² (minimálna prídržnosť podľa normy je 1 N/mm²)..
Vyplňa celý priestor pod dlaždičkou – eliminuje vznik prázdných vzduchových bublín a tím 
obmedzuje prienikanie vody pod dlažbu (mráz v kombinácií s vodou pod dlažbou spôsobí 
nadzvednutí dlažby a tím ju zničí) .
Zajišťuje úplnu podporu pre veľkoprostorovú dlažbu - eliminuje možnosť vzniku prasklín 
spôsobených úderom alebo extrémnym tlakom na dlaždicu s vzduchovou kapsou v priestoru 
pre lepidlo.
Usnadňuje vyrovnávanie dlaždíc – prídaním zámesovej vody podľa určeného množstevného 
rozsahu umožňuje získať polotekutú konzistenciu lepidla, ktorá má samonivelačné vlastnosti.
Predlžený otvorený čas dovoľuje položiť dlažbu i 30 minút po nanesení lepidla na 
podklad – je možné tedy lepidlo nanášať na väčši povrch ako obvykle a vďaka tomu uľahčiť 
a zefektívniť obkládačské práce.  

 � Technické údaje 
ATLAS PLUS MEGA BIALY (BIELY) sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom 
najvyššej kvality cementového pojiva, kameniva a špeciálne vybraných 
modifikačných prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,35 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,6 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) cca 1,75 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,21÷0,24 l/1 kg

0,21÷0,24 l/1 kg

Min./max. hrúbka lepidla 4 mm/20 mm
Teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia cca 5 minút

Doba spracovateľnosti cca 4 hodiny

Otvorený čas min. 30 minút

Korekcia cca 10 minút

Pochôdznosť po cca 24 hodinách

Špárovanie po cca 24 hodinách

Plná zaťažitelnosť po cca 3 dňoch

Uvedené v tabuľke časy sa odporúčajú pre podmienky použitia pri teplote 
cca 23 °C a vlhkosti 55 % 

 � Technické požiadavky 
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004+A1:2012 pre lepidla triedy C2ES1. 
Prehlásenie o vlastnostiach č. 089/CPR.

 
2007, 0767

PN-EN 12004+A1:2012 
(EN 12004:2007+A1:2012)

Lepiaca malta na dlažby 
Pre vnútorné a vonkajšie použitie

trieda C2E S1 
cementová 
so zvýšenymi 
parametrami, 
predlženým 
otvoreným časom,  s 
priečnou deformáciou

Trieda reakcie na oheň A2fl –s1

Pevnosť  spojenia
- počiatočná prídržnosť                                 ≥ 1,0 N/mm²

Pevnosť  - prídržnosť:
- po tepelnom stárnutí            
- po ponorení do vody
- po cykloch zmrazovania a rozmrazovania                      

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²

Otvorený čas – ťahová prídržnosť  po minimálne 
30 minútach

≥ 0,5 N/mm²

Priečna deformácia ≥ 2,5 mm i < 5 mm

Uvoľňovanie/obsah nebezpečných látok
Viz Karta 
bezpečnostných 
údajov

Výrobok má certifikát na obsah prírodných radionuklidov.

ZHODNÝ S NORMOU
PN-EN 12002

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ 
PODĽA EURÓPSKEJ 

NORMY 
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 � Lepenie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a dostatočne vyzratý. Doba zretia:

 − pre nové omietky vykonané z hotových malt ATLAS minimálne 1 týždeň na každý cm hrúbky,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 80 – minimalne 24 hodiny,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 20 – minimálne 4-5 dní,
 − pre samonivelačné podklady ATLAS TERPLAN N alebo TERPLAN R – minimálne 3 dní,
 − pre anhydritové potery – minimalne  2-3 týždne,
 − pre betonové podklady - minimílne 28 dní, 

• suchý alebo matne-vlhký
• rovný – maximálna hrúbka lepidla je 10 mm,
• očistený – od vrstiev znižujúcich prídržnosť lepidla, zvlášť od prachu, špiny, vápna, oleja, 

tuku, vosku, zbytkov olejovej a emulznej farby; podklad zanesený riasami, hubami a pod. 
je potrebné očistiť prípravkom ATLAS MYKOS,

• napenetrovaný jednym z prípravkov ATLAS:
Cementové podklady:

 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – ak má podklad nádmernú savosť,
 − GRUNTO-PLAST – ak má podklad nízku savosť alebo je zanesený vrstvami, ktoré obme-
dzujú prídržnosť.

Anhydritové podklady pred lepením obkladov je potrebné napenetrovať emulziou ATLAS 
UNI-GRUNT alebo hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST.

Príprava lepidla
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený v 
Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. 
Prepracované lepidlo nechať 5 minút odstať a eště raz premiešať. Takto pripravené lepidlo 
využiť asi v priebehu 4 hodín.

Nanášanie lepidla
Lepidlo nanášať na podklad hladkým ocelovým hladidlom a následne rovnomerne rozotrieť 
a vytvarovať (pokiaľ možno v jednom smere) pomocou zubového polokrúhleho hladidla.

Lepenie obkladov
Po rozotretí na podkladu si lepidlo zachováva svoje vlastnosti po dobu asi 30 minút 
(v závislosti od parametrov podkladu a prostredia). V tej dobe je potrebné na ňom 
položiť dlaždicu a presne pritlačiť. Odporúča sa naniesť takové množstvo lepidla, 
aby  vyplnilo celý priestor pod dlaždicou pri zachovaní požadovanej hrúbky vrstvy.
Prebytok lepidla je potrebné v priebehu práce odstraňovať zo špár.  .

Korekcia polohy obkladačiek
Polohu obkladačky je možné jemne korigovať asi po dobu 10 minút od pritlačenia.

Špárovanie a používanie obkladu
Zaťažovať a špárovať je možné začať po zatuhnutí lepidla, min. po 24 hodinách od prilepenia 
obkladačiek alebo dlaždíc. Malta dosahuje užitkovú pevnosť po 3 dňoch.

 � Spotreba
Priemerná spotreba: cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m² / na 1 mm hrúbky lepidla. 
Je závislá od stupňa rovnosti podkladu a spodnej strany obkladačky.

Rozmer obkladačky
Veľkosť zubu 

hladidla [mm]
Hrúbka lepenia 

[mm]
Spotreba
(kg/m²)

stredný rozmer 
do 30 x 30 cm 

8,0 – 10,0 
rovné zuby 

cca 4,0 cca 6,0

veľký rozmer 
od 30 x 30 cm 

> 10,0
polokrúhle 

zuby

cca 8,0 cca 12,0

cca 20,0 cca 30,0

 � Dôležité dodatočné informácie
• Obkladačky pred lepením nenamáčať.
• Otvorený čas – od nanesenia lepidla na podklad do položenia obkladačky 

na lepidlo – je obmedzený.  Pre zistenie, či je možné ešte lepiť obkladačky, 
odporúča sa urobiť test spočívajúci v tom, že sa pritlačí prstami do vrstvy 
naneseného lepidla. Ak lepidlo zostane na prstoch, je možné ešte lepiť 
obkladačky. Ak sú prsty čisté, je potrebné odstraniť starú vrstvu lepidla 
a naniesť novú.

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže mechanicky 
dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať 
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a 
ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať v súlade s Kartou 
bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v su-
chých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkosťou. Doba 
skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými požiadavkami je: 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného 
chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

 � Balenie
Papierové vrecia:  25 kg
Paleta: 1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia vý-
robku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj Karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.

Datum aktualizácie: 2013-07-01



ATLAS PLUS EXPRESS
flexibilné lepidlo S1, rýchloschnúce 
• vhodné pre rýchle opravy 
• pochôdznosť a špárovanie už po 4 hodinách 
• vysoko flexibilné,  s vynikajúcou prídržnosťou S1 
• na extrémne podklady:  teracco, OSB dosky, staré obklady a dlažby 
• na terasy, balkóny a podlahové vykurovanie

POUŽITIE
Je vhodný pre lepenie obkladov a dlažieb v extrémne krátkych realizačných termínoch 
– všade tam, kde je potrebné minimalizovať výpadky prevádzky v pochôdznosti – banky, 
obchodné centrá, nádražia, reštaurácie, lekárske ordinácie, chodníky, schodištia, komuni-
kačné ťahy, a pod.
Je súčasťou výrobkovej sady ATLAS, pre expresné vykonanie obkladov a dlažieb – s po-
užitím rýchloschnúcej emulzie ATLAS UNI-GRUNT (doba schnutia 2 hodiny), lepidla ATLAS 
PLUS EXPRESS (doba viazania 4 hodiny) a špárovacej hmoty ATLAS ARTIS (doba viazania 
3 hodiny) je pochôdznosť po novo položenej dlažbe možná už po uplynutí cca 9 hodín od  
vykonania primárnej penetrácie podkladu.
Odporúča sa všade tam, kde sú obklady a dlažby vystavené extrémne nepriaznivým 
prevádzkovým podmienkam – hlavne v dôsledku poveternostných vplyvov.
Vhodný pre obklady - vystavené deformáciám – vďaka vysokej flexibilite ideálne kompenzuje 
vznikajúce napätia: 
-  tepelné - na balkónoch, terasách, fasádach, kozuboch, podlahovom a klasickom vykurovaní, 
-  mechanické - na drevených stropných trámoch, SDK paneloch, slabých deliacich priečkach 

a na stále pružných hydroizoláciách, typu WODER E, alebo WODER DUO.
Je možné ho použíť k lepeniu obkladov a dlažieb na podkladoch – typu OSB dosky, te-
racco, „obklad na obklad”, a tiež na tuho priľnuté maliarske nátery (napr. na olejové ozdobné 
prúžky), nátery z bituménových hmôt (po parketách), z lepidiel (po nalepenom PVC), a pod.
•  Druhy podkladov – vyššie uvedené problematické podklady, alebo podklady náchylné 

k deformáciám a omietnuté, alebo neomietnuté steny z tvárnic, tehál a tiež cementových 
a anhydritových poterov. 

•  Druhy lepených obkladov a dlažieb – malé, stredné a veľkoplošné; so strednou nasia-
kavosťou; keramické (glazované, terakotové, klinkerové, slinuté, mozaikové), cementové, 
kameninové, a pod.

 
VLASTNOSTI
Má krátku dobu viazania – pochôdznosť a špárovanie je možné už po cca 4 hodinách od 
položenia obkladov a dlažieb.
Je vysoko flexibilný – flexibilita typu S1 – prípustná deformácia zatvrdnutého lepidla je 
v rozsahu od 2,5 do 5 mm.
Má vysokú prídržnosť – skutočná prídržnosť k betónovému podkladu v normatívnych pod-
mienkach je 2,0 N/mm2 (minimálna prídržnosť určená normou je 1 N/mm2).
Znížený sklz umožňuje lepiť obklady „zhora nadol“ – v súlade s odporučením, optimálny výber 
konzistencie a hrúbky vrstvy eliminuje sklz lepidla, čo umožňuje pracovať netradične zhora a vyva-
rovať sa tak domerkom v hornej časti obkladanej steny (ktorá je v exponovanom zornom poli). 
Predĺžená otvorená doba dovoľuje položiť obkład, alebo dlažbu i 30 minút od nanesenia 
lepidla na podklad – je možné lepidlo nanášať na väčší povrch než obvykle, a vďaka tomu 
uľahčiť a zefektívniť obkladačské práce.  

LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB
Príprava podkladu
ATLAS GRUNTO-PLAST je hotová zmes k priamej aplikácii. Jedná sa o zmes, ktorá sa vyrába 
na báze akrylátových živíc a kremičitej múčky.
Podklad musí byť:
pevný – s patričnou nosnosťou a správne vyzretý. Doba zretia je pre:
-  nové omietky a cementové potery (vykonané z hotových zmesí ATLAS), min. 1 týždeň na 

každý cm hrúbky,
- pre anhydritové potery – min. 2-3 týždne,
- pre betonové podklady 28 dní, 
suchý – zbavený stojatej vody,

plošne rovný – maximálna hrúbka lepidla je 10 mm,
čistý –  zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť lepidla, hlavne zbavené špiny, vápna, 

olejov, tukov, vosku, zbytkov priľnutých maliarskych olejových a emulzných náterov. 
Podklad s pliesňou a riasami je potrebné vopred ošetriť prostriedkom ATLAS MYKOS,

nepenetrovaný  jedným z penetračných prostriedkov ATLAS:
- UNI-GRUNT, alebo UNI-GRUNT PLUS – pokiaľ je podklad príliš savý,
- GRUNTO-PLAST – pokiaľ je podklad málo savý, alebo s vrstvou obmedzujúcou prídržnosť
Príprava lepidla
Hmotu z papierového vreca nasypať do nádoby s odmeraným množstvom zámesovej vody 
(miešacie pomery sú uvedené v technických údajoch) a premiešať vŕtačkou s miešacím 
nástavcom, až do hladkej konzistencie. Takto pripravené lepidlo ponechať 5 minút z dôvodu 
technologickej prestávky. Následne ešte raz premiešať. Hotová hmota je spracovateľná po 
dobu cca 1 hodiny.
Nanášanie lepidla 
Lepidlo nanášať pomocou hladkého oceľového hladidla a následne rovnomerne rozotrieť a profilovať 
pomocou zubovej strany oceľového hladidla (pokiaľ možno túto činnosť vykonať v jednom smere). 
Lepenie obkladov a dlažieb
Po nanesení lepidla na podklad, si lepiaca vrstva  uchováva svoje vlastnosti po dobu cca 
30-tich minút (v závislosti od parametrov podkladu a okolia). V priebehu tejto doby musíme  
obklady a dlažby  dôkladne zatlačiť do hmoty (po zatlačení sa musí lepidlo dostať do všetkých 
miest na spodnej strane obkladu, alebo dlažby - min. 2/3 povrchu). V prípade obkladov, 
alebo dlažieb kladených na podlahách, alebo na vonkajších podkladoch, odporúča sa, aby 
plocha styku lepidla s obkladom, alebo dlaždicou, bola 100%. 
Korekcia polohy
Polohu obkladu alebo dlažby, je možné korigovať v priebehu 10 minút od momentu dotlačenia. 
Špárovanie a pochôdznosť
Špárovať je možné začať po zatvrdnutí lepidla, min. po uplynutí 4 hodín od prilepenia obkladu, 
alebo dlažby. Prevádzkovú pevnosť dosiahne lepidlo po uplynutí cca 3 dní.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ATLAS PLUS EXPRESS sa vyrába v podobe najkvalitnejšej suchej zmesi cementového poji-
va, drte a špeciálnych modifikačných prísad.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,5 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,35 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po zviazaní) cca 1,4 kg/dm3

Miešací pomer (voda/suchá zmes)
cca 0,22 l / 1 kg
cca 5,50 l / 25 kg

Min/max. hrúbka lepidla 2 mm / 10 mm
Teplota prípravy lepidla a podkladu vrátane okolitej teplo-
ty v priebehu lepenia od +5 °C do +25 °C

Doba zretia cca. 5 minút
Spracovateľnosť cca 1 hodina
Otvorená doba min. 30 minút
Možnosť korekcie polohy cca 10 minút
Ľahká pochôdznosť po cca 4 hodinách
Špárovanie po cca 4 hodinách
Plné prevádzkové zaťaženie po cca 3 dňoch

 



TECHNICKÉ PODMIENKY
Výrobok vyhovuje požiadavkam PN-EN 12004 pre lepidlá triedy C2FTE S1. 
ES Prehlásenie o zhode č. 1016.

CE 10 EN 12004:2007
Cementové lepidlo so zlepšenými parametrami, so zníženým sklzom

a predĺženou otvorenou dobou  Typ C2FTE S1

   Ťahová prídržnosť

Počiatočná                          ≥1,0 N/mm2

po teplotnom stárnutí          ≥1,0 N/mm2

po ponorení do vody           ≥1,0 N/mm2

po cykloch zmrazovania                                                                                         
a rozmrazovania                ≥1,0 N/mm2

Otvorená doba – prídržnosť po otvorenej dobe 
nie kratšia ako 30 minút ≥ 0,5 N/mm2

Sklz ≤ 0,5 mm
Trieda reakcie na oheň PN-EN 13501-1 A1/A1fl

SPOTREBA
Priemerná spotreba lepidla pre úplne vyplnenie lepeného priestoru pod obkładom, alebo 
dlažbou: cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m2 / na 1 mm hrúbky lepidla. Záleží od stupňa plošnej 
nerovnosti a profilu spodnej strany obkładu, alebo dlažby.

Rozmery obkladu 
alebo dlažby

Veľkosť zubov 
hladidla[mm]

Hrúbkalepidla
[mm] Spotreba [kg/m2]

mozaika 
do 2 x 2 cm 4,0 2,0 3,0

malé
do 10 x 10 cm 4,0 – 6,0 3,0 4,5

stredné 
do 30 x 30 cm 6,0 – 8,0 4,0 6,0

veľkoplošné 
od 30 x 30 cm více jak 8,0 5,0 7,5

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
• Obklady a dlažbu nenamáčať pred lepením. 
•   Pokiaľ lepíme obklady a dlažby na nekvalitných podkladoch (drolivé, prašné, a pod), od-

porúčame urobiť skúšku lepenia – prilepiť obklad a po 48 hodinách vyskúšať prídržnosť.
• Zvýšená vlhkosť vzduchu, alebo nízka teplota, predlžujú dobu viazania lepidla.
•   Otvorená doba - od nanesenia lepidla na podklad do momentu prilepenia obkladov a 

dlažieb – je obmedzená. Pokiaľ chceme zistiť, či je lepidlo ešte použiteľné, musíme urobiť 
jednoduchú skúšku: ponoriť prsty do lepidla a vytiahnuť ich. Ak sa nám lepidlo prilepí 
na prstoch, je ešte použiteľné. Ak sa na prstoch nezachytí, je už nevhodné používať túto 
lepiacu hmotu a je potrebné si pripraviť novú várku. Odporúča sa takéto lepidlo - ak je už 
nanesené na podklad, odstrániť a naniesť čerstvé. 

•   Nadbytok lepidla, ktoré sa objaví v špáre po dotlačení, sa musí priebežne odstraňovať ešte 
pred zatvrdnutím. 

•   Pracovné nástroje čistiť vodou, bezprostredne po použití lepidla. Priľnuté zbytky zatvrdnu-
tého lepidla a iných cementových mált, odstraňovať pomocou preparátov ATLAS SZOP. 

•   Dráždivý výrobok – obsahuje cement. Dráždi dýchacie orgány a pokožku. Nebezpečie 
vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s pokožkou. S ohľadom na 
skutočnosť, že sa jedná o prach – môže preparát mechanicky dráždiť oči a dýchacie cesty. 
Uchovávať mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Pri zasiahnutí očí, okamžite dôklad-
ne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare, alebo tvárový štít. Pri požití, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte tento obal, alebo označenie. Jednajte v súlade s pokynmi v Bez-
pečnostnom liste. 

•  Lepidlo sa preváža a skladuje v tesne uzavretých vreciach, v suchom prostredí (najlepšie 
na paletách). Chrániť pred vlhkom. Záručná doba (v uvedených podmienkach) je 12 me-
siacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej 
hmote výrobku ≤ 0,0002%. 

BALENIE
Papierové vrecia: 25 kg.
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg. 

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, práce s výrobkom je po-
trebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.. Všetky 
predchádzajúce technické listy sa dňom publikácie tohoto technického listu stávajú neplat-
nými. 
Dátum aktualizácie: 06.07.2010 
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 � Technické údaje
ATLAS STANDARD BIAŁY (BIELY) sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom 
najvyššej kvality cementového poiva, kameniva a špeciálne vybraných 
modifikačných prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,35 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,75 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) cca 1,5 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
0,26 ÷ 0,28 l / 1 kg

6,5 ÷ 7,00 l / 25 kg

Min./max. hrúbka lepidla 2 mm ÷ 10 mm

Pracovná teplota prípravy lepidla a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia 5 minút
Doba spracovateľnosti cca 3 hodiny
Otvorený čas min. 20 minút
Korekcia polohy cca 10 minút
Pochôdznosť po cca 24 hodinách
Špárovanie po cca 24 hodinách
Plná zaťažitelnosť po cca 3 dňoch

Uvedené v tabuľke časy sa odporúčajú pre podmienky použitia  
pri teplote cca 23 °C a vlhkosti 55 % 

 � Technické požiadavky 
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 12004+A1:2012  pre lepiace malty triedy 
C1T. Prehlásenie o vlastnostiach  č. 2065/CPR. 

 
2007

PN-EN 12004+A1:2012 
(EN 12004:2007+A1:2012)

Cementová lepiaca malta, štandardné tuhnutie, 
znížený sklz
trieda C1T

Pre vnútorné a vonkajšie 
použitie, na steny a 

podlahy

Trieda reakcie na oheň 
A1
A1fl

Pevnosť  spojenia
- počiatočná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm²

Pevnosť  - prídržnosť:
- po tepelnom stárnutí            
- po ponorení do vody

- po cykloch zmrazovania a rozmrazovania                    

≥ 0,5 N/mm² 
≥ 0,5 N/mm² 
≥ 0,5 N/mm²

Otvorený čas – ťahová prídržnosť  po 
minimálne 20 minútach

≥ 0,5 N/mm²

Sklz ≤ 0,5 mm

Uvoľňovanie/obsah nebezpečných látok
Viz Karta bezpečnostných 

údajov

Výrobok má certifikát na obsah prírodných radionuklidov. 

• silne spája gres s podkladom
• chráni pred trvalými Kernami od šedého cementu
 • obsahuje biely cement
• lepenie obkladov "zhora nadol" 

ATLAS STANDARD BIELY 
Lepiaca malta pre gresové obklady a dlažby 
triedy C1T 

 � Určenie
Určený pre lepenie veľmi nasiakavých obkladačiek a dlaždíc z lešteného gresu, prírod-
ného a umelého kameňa, napr. mramoru– lepidlo obsahuje biely cement a nespôsobuje 
trvalé ušpinenie, ktoré môže vzniknúť v kontakte s šedým cementom.
Ideálny pre kuchyne, kúpelne, chodby, schody.  

Druhy podkladu – betón, cementové, vápennocementové, sádrové omietky, cementové 
a anhydritové potery, neomietnuté steny z blokov, tvárnic, tehál.
Druhy lepených obkladačiek – malý a stredný rozmer; neodolné voči ušpinení spôsobené 
kontaktom s šedým cementom (keramické, kameninové  a pod.). 

 � Vlastnosti
Má zvýšenú prídržnosť – má viac živíc, vďaka ktorým sa môže silne a trvale spojiť s gresovou 
alebo kameninovou obkladačkou, bez prenikania do jej štruktúry. 
Hrubšia vrstva lepenia – od 2 do 10 mm – umožňuje lepenie obkladov na podklady s malými 
nerovnostiami, bez nutnosti wykonania dodatočných vyrovnávajúcich vrstiev. 
Znížený sklz umožňuje lepene obkladov „zhora nadol“ – optimálna konzistencia a hrúbka 
vrstvy odstraňuje sklz lepidla, čo umožňuje začať prácu na stene zhora a vyhnúť sa lepeniu 
dorezavaných obkladačiek na lícovom povrchu steny 

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ 
PODĽA EURÓPSKEJ 

NORMY 

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU

NORMOU
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 �  Lepenie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a dostatočne vyzratý. Doba zretia:

 − pre nové omietky vykonané z hotových malt ATLAS minimálne 1 týždeň na každý cm hrúbky,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 80, ATLAS SMS 15 alebo ATLAS SMS 30 – minimálne 24 hodiny,
 − pre podklad ATLAS POSTAR 20 – minimálne 4-5 dní,
 − pre samonivelačné podklady ATLAS TERPLAN N alebo TERPLAN R – minimálne 3 dní,
 − pre anhydritové potery – minimálne  2-3 týždne,
 − pre betónové podklady - minimálne 28 dní,  

• suchý alebo matne-vlhký
• rovný – maximálna hrúbka lepidla je 10 mm, pre vyrovnanie podkladu použíť  napr. maltu 

ATLAS ZW 330.
• očistený – od vrstiev znížujúcich prídržnosť lepidla, zvlášť od prachu, špiny, vápna, oleja, 

tuku, vosku, zbytkov olejovej a emulznej farby; podklad zanesený riasami, hubami a pod. 
je potrebné očistiť prípravkom ATLAS MYKOS,

• napenetrovaný jednym z prípravkov ATLAS:
Cementové podklady:

 − UNI-GRUNT alebo UNI-GRUNT PLUS – ak má podklad nádmernú savosť,
 − GRUNTO-PLAST – ak má podklad nízku savosť alebo je zanesený vrstvami, ktoré obmedzujú 
prídržnosť.

Sádrové omietky a anhydritové podklady pred lepením obkladov je potrebné napenetrovať 
emulziou ATLAS UNI-GRUNT alebo hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST..

Príprava lepidla 
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený v 
Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. 
Prepracované lepidlo nechať 5 minút odstať a eště raz premiešať. Takto pripravené lepidlo 
využiť asi v priebehu 3 hodín.

Nanášanie lepidla
Lepidlo nanášať na podklad hladkým ocelovým hladidlom a následne rovnomerne rozotrieť 
a vytvarovať (pokiaľ možno v jednom smere) pomocou zubového hladidla.

Lepenie obkladov
Po rozotretí na podkladu si lepidlo zachováva svoje vlastnosti po dobu asi 20 minút (pri 
teplote cca. 23 °C a vlhkosti 55 %). V tej dobe je potrebné na ňom položiť obkladačku a 
presne pritlačiť. Plocha styku obkladačky s lepidlom by mala byť rovnomerná a pokiaľ 
možno najväčšia – min. 2/3 povrchu obkladačky. V prípade lepenia dlažieb alebo 
lepenia v exteriéroch budov sa odporúča, aby plocha styku s lepidlom bola 100%.
Prebytok lepidla je potrebné v priebehu práce odstraňovať zo špár.    

Korekcia polohy obkladačiek
Polohu obkladačky je možné jemne korigovať asi po dobu 10 minút od pritlačenia (pri teplote 
cca. 23 °C a vlhkosti 55 %).

Špárovanie a používanie obkladu
Zaťažovať a špárovať je možné začať po zatuhnutí lepidla, min. po 24 hodinách od prilepenia 
obkladačiek alebo dlaždíc.  Malta dosahuje užitkovú pevnosť po 3 dňoch.

Rozmer obkladačky 
Veľkosť zubu 

hladidla [mm]

Hrúbka 
lepenia  
[mm]

Hrúbka 
lepenia 
[mm]

2/3 vypl-
nenie 

[kg/m²]

Úplné 
vyplnenie 
[kg/m²]

mozaika do 2 x 2 cm 4,0 2,0 2,0 3,0

malý formát 
do 10 x 10 cm

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

stredný formát 
do 30 x 30 cm

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

> 10,0 10,0 10,0 15,0

 � Dôležité dodatočné informácie
• Obkladačky pred lepením nenamáčať.
• Pri lepení obkladačiek alebo dlaždíc na slabé podklady (prašné, ťažké k 

očistení) sa odporúča vykonať zkúšku priľnavosti, tzn. prilepiť obkladačku 
alebo dlaždicu a po 48 hodinách overiť či drží.

• Zvýšená vlhkosť vzduchu alebo nízka teplota predlžujú dobu viazania 
lepidla.

• Otvorený čas – od nanesenia lepidla na podklad do položenia obkladačky 
na lepidlo – je obmedzený.  Pre zistenie, či je možné ešte lepiť obkladačky, 
odporúča sa urobiť test spočívajúci v tom, že sa pritlačí prstami do vrstvy 
naneseného lepidla. Ak lepidlo zostane na prstoch, je možné ešte lepiť 
obkladačky. Ak sú prsty čisté, je potrebné odstraniť starú vrstvu lepidla 
a naniesť novú.

• Náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití lepidla. Obtiažne 
odstranitelné zbytky zaschnutého lepidla umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty 
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže mechanicky 
dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať 
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať 
lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a 
ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať v súlade s Kartou 
bezpečnostných údajov.

• Lepidlo prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v 
suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred vlhkosťou. Doba 
skladovania malty za podmienok shodných s uvedenými požiadavkami je: 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného 
chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

 � Balenie
Papierové vrecia 25 kg
Paleta: 1050 kg v vreciach 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj Karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.

Datum aktualizácie: 2014-05-26

 

 � Spotreba
Priemerná spotreba: cca 1,5 kg suchej zmesi / 1 m² / na 1 mm hrúbky lepidla – 
pre úplné vyplnenie priestoru pod obkladačkou. Je závislá od stupňa rovnosti 
podkladu a spodnej strany obkladačky 
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