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STAUF REPAMED
1-SLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ TEKUTÁ 
OPRAVNÁ SADA

TECHNICKÝ LIST

PODLAHY
STAVEBNÍ  
CHEMIE

STAVEBNÍ  
LIŠTY

PODLAHOVÉ 
LIŠTY

OBKLADY  
A DLAŽBY NÁŘADÍ

ČISTICÍ ZÓNY  
A ROHOŽE

Číslo produktu 124360

Popis produktu • uzavření dutin
• opětovné přilepení/opravy

Rozsah použití

• beton C 25/30 podle DIN 1045 (neklouzavý povrch)
• podlahy ze síranu vápenatého
• dřevěná prkna, dřevovláknité desky
• dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
• nelaminované sádrovláknité desky
• cementové podlahy

Vhodné podklady Oprava dutých míst nebo lepení volné dřevěné podlahy.

Vlastnosti výrobku
• vhodné pro systémy podlahového vytápění
• připraven k použití
• dobrá přilnavost k různým materiálům
• bez rozpouštědel

Vhodný čistič STAUF čistič na bázi rozpouštědel

Barva medová

Spotřeba na m² závisí na množství a velikosti dutin

Klimatické podmínky v místnosti 
při práci

minimálně 15 °C, maximálně 75% rel. vlhkosti, nejlépe max. 65%

Skladovatelnost 6 měsíců

GIS kód RU1

EMI kód EC1 plus

Dostupné balení 50 ml plastová stříkačka

ACARA PRAHA, s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 
Telefon: +420 232 000 888 • E-mail: acara@acara.cz
IČ: 25793055 • DIČ: CZ25793055
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TECHNICKÝ LIST

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18356, DIN 
18365 nebo odpovídajících národních norem. Podklad musí být odolný vůči 
tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, musí být trvale 
suchý, rovný, čistý a zbavený všech nečistot, které znemožňují adhezi. Kromě 
toho je třeba zkontrolovat porozitu a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také 
obsah vlhkosti a absorpci podkladů, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu 
podkladu.

PROHLÍDKA 
PODKLADU

Před aplikací musí být dutá místa lokalizována poklepáním a snímáním. Rozměry 
by měly být označeny snadno odstranitelnými značkami (např. lepicí páskou, 
maskovací páskou...). Podle rozměru a tvaru dutin musí být vyvrtán jeden nebo 
více vrtů. Aby nedošlo k vytržení dřevěné podlahy při vrtání, místo by mělo 
být předem přelepeno stabilní lepicí páskou. Tento krok také zamezí kontaktu 
vytékajícího opravného materiálu z vrtu s povrchem podlahy.

PŘÍPRAVA 
PODKLADU

Pro vrtání a vstřikování STAUF Repamed vrták o průměru 4 mm je dostačující. 
Stříkačka musí být umístěna svisle na vrt a tekutý opravný materiál by měl 
být vstříknut pod stálým tlakem pod dřevěnou podlahu. V případě několika 
vrtů opakujte stejným způsobem. Materiál vytékající z vrtů musí být okamžitě 
odstraněn. V případě vrtu s menším průměrem nebo pro injektáž za soklové lišy, 
použijte přiloženou jehlu. Ošetřovaná místa musí být zatížena, protože opravný 
materiál během vytvrzování bobtná a může tak zvednout dřevěnou podlahu. 
Po 24 hodinách lze lepicí pásky odstranit. Vrty lze uzavřít horkým voskem, 
dřevěnými zátkami nebo jiným vhodným materiálem.

ZPRACOVÁNÍ

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů 
a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou 
kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a 
pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo 
vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační 
služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto doporučujeme 
provedení vlastních zkoušek a testů před jakoukoliv pokládkou nebo realizací 
projektu, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel 
použití. Posouzením skutečného stavu projektu a realizace a rozhodnutí se k 
použití produktu se stávají neplatnými všechny předchozí technické informace 
(technické listy, instalační doporučení a další informace týkající se podobných 
účelů).

OMEZENÍ 
ODPOVĚDNOSTI
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