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POPIS PRODUKTU
Profesionální, elastická, přetíratelná lepící, montážní a těsnící hmota s velmi 
vysokou počáteční přilnavostí, založená na MSP bázi.

OBLAST POUŽITÍ
SOKLFIX je vysoce kvalitní produkt na konstrukční spojování desek, lišt, stěnových 
obkladů, podlah, stropů atd. V mnoha případech není nutné lisování nebo lepení. 
Lepení téměř všech běžných materiálů a (i mokrých) ploch. Vnitřní a vnější použití 
bez barvení. Může být přetřen většinou typů akrylových latexových a alkydových 
barev. Nejvhodnější k přilepení soklových lišt a různých jiných typů profilů.

Lepení: omítky, skla, zrcadel, mnoha plastů (akrylových), (přírodních) kamenů, 
betonu, dřeva a mnoha kovů na různých podkladech a navzájem.

Příklady: obklady stěn, stropní krytiny, izolační desky (minerální vlna, pěna, 
polyuretan, PS atd.), Stavební konstrukce, ozdoby, rámy, prahy, okenní parapety, 
soklové lišty, rámy, střešní a fasádní prvky.

VLASTNOSTI
Tepelná odolnost:  -40 °C do +100 °C

Vlhkost a mrazuvzdornost:  dobrá

Chemická odolnost :   odolné vůči všem povětrnostním  
    podmínkám, UV záření,  
    krátkodobému působení  
    zředěných kyselin, zásad a solí.

Přetíratelnost:    dobrá

Elasticita:   trvale elastické

TECHNICKÉ INFORMACE

Základní složka MSP
Barva bílá
Hustota 1 569 kg/m3

Výtlačnost 3 mm/6,3 bar
Tuhnutí po cca 10 min. při +20 °C
Pevnost dosáhnutá po přibližně 4 hodinách
Tvrdost (barevný) cca 60 Shore A
Smršťování žádné
Vytvrzení cca 2-3 mm za 24 hodin
Natáhnutí před roztržením 330 %
Vnitřní pevnost 0.01 N/mm2

Pevnost v tahu cca 2,2 N/mm2

Odolnost vůči plísni vynikající
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ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu: podklad musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Použijte 
PRIMER CS 60® jen tam, kde jsou extrémně konstrukční požadavky při velmi 
pórovitých podkladech. Nedoporučené podklady: PE, PP a teflon.

Nářadí: ruční nebo pneumatická pistole

Lepení a montáž: naneste proužky nebo tečky. Stiskněte a / nebo fixujte a nechte 
vytvrdnout.

Nepracujte pod + 5 °C.

Odstraňte ještě nezaschlé zbytky lepidla pomocí čisticího prostředku CLEANER 
CS 60®.

SKLADOVÁNÍ
SOKLFIX uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, v chladném a nesmí zmrznout. 
Trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ
Kartuše 290 ml.
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Pro vaše zdraví a zdraví vaší rodiny důkladně vyvětrejte.
Trávíme stále více času v interiéru. Proto je stále důležitější kvalita vzduchu a 
vyvětrání výparů instalačních materiálů na podlahách a stěnách. Aby se zajistilo 
zdravé životní prostředí, je důležité věnovat pozornost složkám izolačních 
materiálů podlahových krytin a stavebním produktům, jako jsou izolační panely, 
lepidla a hydroizolační materiály.

Spolehněte se na materiály s označením EMICODE®, abyste si co nejlépe chránili 
zdraví a hygienu vzduchu ve vašem okolí a ve vaší domácnosti. Tyto materiály mají 
nízké emise, splňují nejpřísnější požadavky a normy a jsou neustále kontrolovány 
nezávislými zkušebními organizacemi. EMICODE® tak roky zaručuje čistou a 
bezpečnou kvalitu ovzduší v interiéru, pro zdravou a komfortní obytnou klima.

Naše doporučení pro zpracování jsou založeny na rozsáhlých zkouškách 
a praktických zkušenostech. Vzhledem na širokou škálu materiálů a 
okolností, za kterých se aplikace provádí, nemůžeme přijmout žádnou 
odpovědnost za dosažené výsledky a za jakékoli škody vyplývající z 
použití výrobku. Rádi Vám kdykoliv poradíme.


