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509 Eurostar Tex 
Původní název: Carpet Adhesive 509   

 
Vlastnosti : 

 
• velmi silná počáteční přilnavost
• velmi vysoká lepivost
• extrémně dlouhá doba instalace: až 30 minut
• snadná aplikace
• vhodné pro použití nad systémy podlahového vytápění
• možné čistit koberce se šamponem dle RAL 991 A2
• vhodné pro použití na koberce, kde se předpokládá využití kolečkové židle
• bez rozpouštědel
• velmi nízké emise, EMICODE EC 1 Německé normy

   
 
Lepidlo na:

 
• koberce se syntetickým podkladem
• koberce s flísovým podkladem
• CV podlahové krytiny s flísovým podkladem na savé podklady
• plstěné podlahové krytiny
• bezvýplňové podlahové krytiny
• podlahové krytiny z přírodních vláken s latexovým podkladem na savé podklady
 

 

 

   
Technická data: Báze:

Barva:
Konzistence:
Hustota:
Ředidlo/Čistící prostředek:
Metoda aplikace:
Spotřeba:
 
Doba odvětrání:
Doba instalace:  
Vysychací čas:
Povolená životnost:
Skladovací podmínky:
 
Citlivost na mráz:
Kód dle GefStoffV :   *
GISCODE: 
EMICODE: 
 
Bezpečnostní list:

akrylátová disperze
béžová
středně viskózní
cca 1,29g/cm³
voda
stěrka, např. TKB / B1 – B2 
cca 450g/m , závisí na typu podlahové krytiny
                      a podkladu

 ²  

5 - 20 min. 
cca 30 min
cca 48 hod
cca 15 měsíců v originálním balení
Kbelík musí být pečlivě uzavřen a skladován v prostorách, kde teploty
neklesají pod bod mrazu. Skladuje se při běžné teplotě.
ano
ne 
D 1 
EC 1 
 
k dispozici na požádání

  
 Výše uvedená data byla získána v laboratoři. Vzhledem k mnoha možnostem použití a různých aplikací, měly by tyto
údaje být považovány pouze za standardní hodnoty.
* German Hazardous Material Regulations 
 

 
Podklad:

 
Podklady musí splňovat požadavky dle VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253
a poslední nejnovější verze technického bulletinu TKB. Musí mít dobrou kompresi a pevnost v tahu.
Také musí být permanentně suché, bez trhlin a prachu a bez kontaminace čímkoliv, co by mohlo
ovlinit propojení (slepení). Podklad musí být zarovnaný dle normy DIN 18202.

 
 
 
 
 
Je-li podklad vadný, doporučuje se podklad vhodně ošetřit, např. zbroušením, frézováním,
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vysáváním, možno i použít primer. V případě jakékoliv pochybnosti musí poskytovatel služeb
informovat zákazníka o těchto skutečnostech písemně. 
 
Při použití na savé podlahy, jakož i na podlahy, kde se předpokládá provoz kolečkové židle,
aplikujte nivelační směs na bázi cementu v tloušťce cca 1,5 - 2 mm, např. Forbo 960 Europlan
Super. Litý asfalt a ostatní nesavé podklady, stejně jako vlhkocitlivé druhy podkladů, např. potěr
na kalcio-sulfátovém základě, kámen, dřevo a potěry na hořčíkovém základě vyžadují nivelační
směs v tloušťce minimálně 2 mm.
 
V případě instalace podlahových krytin na systémy podlahového topení, zkontrolujte existující
měřící body týkající se obsahu vlhkosti dle normy DIN 4725/4.
 
V případě instalace koberce přímo na rovný, savý, standardní potěr, doporučujeme použít
disperzní primer (např. Forbo 046 Europrimer Parquet nebo Forbo 044 Europrimer Multi)
k zabránění hromadění prachu na podkladu.
 

 
Instrukce k použití:

 
Před použitím dobře promíchejte!
 
Lepidlo se v přiměřeném množství nanese na podklad stěrkou (např. TKB/B1). Typ stěrky závisí
na typu podlahové krytiny a podkladu. Rozetřete lepidlo rovnoměrně po ploše podkladu, který se
bude pokrývat zatímco lepidlo zůstává dobře reagující a poskytuje dobrý přenos lepivosti.
 
Po uplynutí doby odvětrání cca 5 - 20min položte podlahovou krytinu na podklad a dobře ji přitlačte
po celé ploše, zvláště podél švů, v čele a v oblastech s velkým tahem. Přitlačení opakujte 
cca po 20 minutách.
 
V případě instalace bezvýplňových, paropropustných koberců, zajistěte prosím odvětrávací dobu
cca 20min. Poté se podlahová krytina nainstaluje a dobře po celé ploše přitlačí. Nepokládejte
koberec na čerstvě aplikované, mokré lepidlo - tak koberec absorbuje příliš mnoho lepidla.
Přesvědčete se, že lepidlo dobře reaguje a dobře přenáší lepivost, v opačném případě změňte
typ stěrky nebo starou stěrku vyměňte za novou v zájmu zachování správné spotřeby.

 
Věnujte prosím pozornost Technickému listu od výrobce podlahové krytiny!
 

 
Upozornění:

 
Podlahové krytiny je před instalací třeba nechat temperovat roztažené v místnosti, kde se bude
instalovat. 
Koberce se vlivem vlhkosti mohou srazit! V zájmu zajištění správné instalace, teplota místnosti,
lepidla a podlahové krytiny by neměla klesnout pod 15°C, relativní vlhkost vzduchu by měla být
maximálně 75% (doporučujeme     65%)  < 

Musí být respektovány oborové normy a předpisy. Mimo Německo se používají a respektují národní
normy a předpisy, které musí být uživateli známy. 

t 

  
  
Balení: 13kg, 20kg kbelík, 44 kbelíků/paleta, 32 kbelíků/paleta 
  
  
Zvláštní upozornění: Informace použité v tomto informačním dokumentu jsou založeny na zkušenostech převzatých

z laboratorní a praktické činnosti. Velká variabilita materiálů, mnoho různých postupů a způsobů
uskladnění, tak jako místních podmínek mimo naši konrolu, nám nedává možnost dát záruku
na výsledky práce. Z toho důvodu zákazníkům doporučujeme najít optimální způsoby na konkrétní
případy jejich vlastními testy. Jakákoliv jiná aplikace, která není uvedena v Technickém listu,
vyžaduje náš výslovný souhlas. V opačném případě nemůže Forbo nést žádnou zodpovědnost.
Aplikují se Všeobecné podmínky naší společnosti.

 
Tento Technický list nahrazuje všechny technické listy a informace o výrobku dříve vydané. 
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