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Zlep ené rychle tvrdnoucí
cementové lepidlo
se sní eným skluzem
pro lepení obkladù a dla eb
z keramiky na vodorovné
i svislé povrchy

ZATØÍDÌNÍ PODLE NORMY PN-EN 12004
Adesilex P9 Express je zlep ené (2) cementové lepidlo (C), rychle
tvrdnoucí (F) se sní eným skluzem (T), zaøazené do tøídy C2FT.
Adesilex P9 Express získal oznaèení CE potvrzené certifikátem
è. LT-463/05 a posudkem è. NT-615/R/05 vydaným ITB Building
Research Institute (notifikaèní orgán è. 1488), Polsko.
OBLASTI POU ITÍ
Lepení obkladù, dla eb a mozaiky z keramiky na podlahy, stìny
a stropy v interiéru a exteriéru.
Bodové lepení izolaèních materiálù, napø. lehèeného polystyrenu,
lehèeného polyuretanu, minerální a sklenìné plsti, heraklitových
desek, zvukoizolaèních panelù atd.
NÌKTERÉ PØÍKLADY POU ITÍ
Lepení keramických obkladù, dla eb a mozaiky na:
- dostateènì vyzrálé cementové podlahy - stìny omítnuté
cementovou maltou
- vnitøní stìny z pórobetonu pøedem o etøené Primerem G
øedìným vodou v pomìru 1:1
- sádrové podklady pøedem o etøené Primerem G øedìným
vodou v pomìru 1:1
- sádrokarton pøedem o etøený Primerem G øedìným vodou
v pomìru 1:1
- vytápìné podlahy
Lepení keramických obkladù a dla eb do velikosti plochy
900 cm2 na stávající podklad z keramiky.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Adesilex P9 Express je edé prá kové lepidlo vyrobené
z cementu, tøídìného kameniva, syntetických pryskyøic
a speciálních pøísad vyvinuté podle speciální receptury
ve výzkumných laboratoøích firmy Mapei.

Smícháním s vodou vznikne lepidlo následujících vlastností:
- snadno zpracovatelné;
- s výbornou pøídr ností k materiálùm bì nì pou ívaným
ve stavebnictví;
- vysychající bez výrazných smr ovacích trhlin;
- rychle tvrdnoucí
DÙLE ITÁ UPOZORNÌNÍ
Adesilex P9 Express nepou ívejte na:
- na prefabrikované betonové prvky;
- na stìny vystavené nadmìrným deformacím nebo vibracím
(døevo, elezobeton);
- na kovové povrchy;
- pro lepení keramických obkladù a dla eb, které vy adují
naná ení lepidla v tlou ce vìt í ne 10 mm
ZPÙSOB ZPRACOVÁNÍ
Pøíprava podkladu
Podklad musí být rovný, pevný, soudr ný, suchý a zbavený zbytkù
mastnoty, nátìrù, vosku, prachu, apod. Nové cementové omítky
musí být dostateènì vyzrálé ( nejménì 8 dnù na ka dý centimetr
tlou ky vrstvy omítky).
Cementové potìry musí být vyzrálé nejménì 28 dnù, pokud nejsou
vyrobeny ze speciálních rychletvrdnoucích pojiv jako jsou:
Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem nebo Topcem Pronto.
Povrchy vystavené pøímému sluneènímu osvitu je vhodné pøed
lepením ochladit studenou vodou a nechat oschnout. Sádrové
potìry musí být dokonale vyschlé (obsah vlhkosti max. 0,5%),
dostateèné pevné a zbavené prachu. Povrch musí být pøedem
pøebrou en a o etøen Primerem G øedìným s vodou v pomìru 1:1.
Povrchy vystavené vlhkosti by mìly být pøedem o etøeny
hydroizolaèní stìrkou Mapegum WPS nebo Mapelastic.

Pøíprava smìsi
Adesilex P9 Express smíchejte dùkladnì
s èistou vodou, a vznikne dokonale homogenní
smìs bez hrudek; nechte ji 5 minut odstát
a znovu dùkladnì zamíchejte. Doporuèený mísící
pomìr je 21 a 23 váhových dílù vody na 100
váhových dílù prá kové smìsi, to znamená 5,25
a 5,75 l vody na 25 kg (1 pytel) Adesilexu P9
Express. Smìs je zpracovatelná po dobu
1 hodiny.
Naná ení smìsi
Adesilex P9 Express se naná í na podklad
zubovou stìrkou. Výbìr vhodné zubové stìrky
závisí na zpùsobu pou ití a na formátu
obkladového materiálu. Pro místa s men ím
provozním zatí ením se doporuèuje pokrýt
tmelem min. 65-70% rubové strany obkladového
prvku, zatímco u ploch se silným provozním
zatí ením nebo pøi pou ití vìt ích formátù
obkladových prvkù (do 300/300 mm), pøíp.
pøi lepení v exteriéru musí tmel pokrývat 100%
rubové strany obkladového prvku. Aby bylo
zaji tìno 100% pokrytí tmelem, prove te zkou ku
odlepením èerstvì pøilepené dla dice nebo
obkladu, na podklad. V pøípadì nedostateèného
pokrytí rubové strany upravte dávkování tmelu.
Pro lep í pøídr nost k podkladu naneste nejprve
hladkou stranou stìrky na podklad tenkou vrstvu
Adesilexu P9 Express. Poté naneste zubovou
stranou po adované mno ství lepidla (viz
spotøeba), v závislosti na formátu obkladu nebo
dla by. U dla by a obkladù z keramiky v exteriéru,
se pøesvìdète, e lepidlo pokrývá celou rubovou
stranu lepeného prvku. Proto je v exteriéru
a na vytápìných plochách doporuèeno
oboustranné naná ení lepidla (na podklad
i rubovou stranu lepeného prvku).
Lepení dla eb a obkladù
Pøed lepením není nutné dla bu nebo obklad
vlhèit, pokud jsou v ak rubové strany pøíli
zaprá ené, mìly by být opláchnuty vodou.
Dla ba se lepí bì ným zpùsobem s mírným
pøitlaèením, aby byl zaji tìn dobrý kontakt
lepeného prvku a podkladu s lepidlem. Pozornost
je tøeba vìnovat dobì zpracovatelnosti, která
zaèíná nanesením lepidla a konèí vytvoøením
filmu na jeho povrchu, který znemo òuje dal í
lepení obkladù. Pøi bì né teplotì a vlhkosti (23°C
a 50% rel. vlhkosti) je doba zavadnutí Adesilexu
P9 Express pøibli nì 30 minut. Pøi nepøíznivých
podmínkách jako je intenzivní sluneèní záøení,
silný vítr nebo vysoké teploty se mù e doba
zpracovatelnosti zkrátit a na nìkolik minut.
Pokud lepidlo na povrchu oschne , musí být
znovu rozetøeno stìrkou. V ádném pøípadì se
nedoporuèuje oschlý povrch lepidla vlhèit,
proto e voda vytvoøí na povrchu lepidla separaèní
nelepivou vrstvu.
Èerstvì nalepené obklady nebo dla ba nesmí být
vystaveny de ti po dobu nejménì 8 hodin
a musí být chránìny pøed silným sluneèním
záøením a mrazem po dobu nejménì 5-7 dnù.
Spárování
Spárování lze provádìt cementovými spárovacími
hmotami (Ultracolor Plus, Keracolor) nebo
epoxidovou spárovací hmotou Kerapoxy, které
firma Mapei nabízí v iroké kále 26 barev .
Spárování obkladù lze provádìt po 4 hodinách,
spárování dla eb po 4 hodinách. Dilataèní spáry
musí být penetrovány a vyplnìny pru ným
tmelem napø. Mapesilem AC, který je k dispozici
ve stejné barevné kále jako vý e zmínìné
spárovací hmoty.

Bodové lepení izolaèních materiálù
Lepení akustických izolaèních nebo tepelnì izolaèních
panelù Adesilexem P9 Express se provádí zubovou
stìrkou na rubovou stranu desek nebo bodovì
a k podkladu se pøitlaèí.
Pochùznost
Dla by lepené Adesilexem P9 Express jsou pochùzné
po cca 4 hodinách (pøi 23°C a 50% rel. vlhkosti).
Uvedení do plného provozu
Dla by jsou plnì zatí itelné po cca 3 dnech.
Èi tìní
Náøadí a ruce lze umýt tekoucí vodou. Zbytky lepidla
lze z povrchu obkladù a dla eb odstranit vlhkou
houbou. Odstranìní zaschnutého lepidla je mnohem
obtí nìj í a lze jej provádìt pouze mechanicky.
SPOTØEBA
Lepení keramických obkladù a dla eb
- mozaiky a obkladový
materiál malých rozmìrù

- zubová stìrka è. 4
cca 2 kg/m2

- obkladový materiál
bì ných rozmìrù

- zubová stìrka è. 5
2,5-3kg/m2

- obkladový materiál velkých - zubová stìrka è. 6
4 kg/m2
rozmìrù (do 300/300 mm)
a obklady a dla by
pou ívané v exteriéru
Bodové lepení izolaèních materiálù
- minerální pls , pìnový
- cca 0,5-0,8 kg/m2
polystyren, pìnové
materiály
- sádrové desky, pìnobeton

- cca 1,5 kg/m2

BALENÍ
Adesilex P9 Express se dodává v papírových pytlích
po 25kg.
SKLADOVÁNÍ
Adesilex P9 Express je skladovatelný po dobu
12 mìsícù v pùvodním obalu na suchém místì.
Vyrobeno ve shodì se smìrnicí 2003/53/EC.
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY PRO PØÍPRAVU
A POU ITÍ NA STAVBÌ
Adesilex P9 Express obsahuje cement, který pøi styku
s potem nebo jinými tìlními tekutinami mù e vyvolat
mírnì drá divou nebo alergickou reakci. Pøi práci
s tímto výrobkem pou ívejte ochranné brýle a rukavice.
Dal í informace najdete v Bezpeènostním listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY
UPOZORNÌNÍ
Shora uvedené údaje a pøedpisy, pøesto e odpovídají
na im nejlep ím zku enostem, lze pova ovat v ka dém
pøípadì pouze za typické a informativní a musí být
podpoøeny bezchybným zpracováním materiálu; proto
je nutné pøed vlastním zpracováním posoudit vhodnost
výrobku pro pøedpokládané pou ití. Spotøebitel pøejímá
ve kerou zodpovìdnost za pøípadné následky
vyplývající z nesprávného pou ití výrobku.
Respektujte v dy poslední verzi technické
dokumentace výrobku aktualizovanou na na ich
webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou
k dispozici na po ádání

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)
Ve shodì s:

- polskou PN-EN 12004 jako C2FT
- ISO 13007-1 jako C2FT
- americkou ANSI A 118.4 - 1999
- kanadskou 71 GP 30 M typ 2

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence

prá ek

Barva

edá
3

Objemová hmotnost (kg/m )

1 300

Obsah su iny %

100

Skladovatelnost

12 mìsícù na suchém místì, v pùvodním uzavøeném obalu

Zdravotní závadnost dle 99/45/CE

drá divý. Pøed pou itím si prostudujte "Bezpeènostní pokyny
pro pøípravu a pou ití na stavbì " a informace na obalu
a v Bezpeènostníém listu.

Celní zatøídìníCelní zatøídìní

3824 50 90

ÚDAJE PRO POU ITÍ (pøi 23°C a 50% rel. vlhkosti)

Mísící pomìr

21-23 dílù vody na 100 dílù Adesilexu P9 Express

Konzistence smìsi

pastovitá

Objemová hmotnost smìsi (kg/m3)

1 500

pH smìsi

13

Zpracovatelnost smìsi

60 minut

Pøípustná pracovní teplota

od +5°C do +40°C

Doba zavadnutí (dle EN 1346)

cca 20 minut

Mo nost oprav

cca 15 minut

Spárování obkladù

po 4 hodinách

Spárování dla eb

po 4 hodinách

Pochùznost

po 4 hodinách

Plná zatí itelnost

po 3 dnech

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

Pøídr nost (dle PN-EN 1348) (N/mm2):
- poèáteèní (po 28 dnech pøi +23°C
a 50% rel. vlhkosti)

1,4

- po vystavení áru

1,5

- po namoèení ve vodì

1,1

- po cyklech mráz/tání

1,3

Odolnost proti alkalickému prostøedí

výborná

Odolnost protii olejùm

výborná (sní ená u rostlinných olejù)

Odolnost proti rozpou tìdlùm

výborná

Odolnost proti teplotám

od -30°C do +90°C

