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Technický list 
 
 
STAUF D 50 lepidlo na designové krytiny 
 (41060) 
Vlákny vyztužené lepidlo na PVC a designové krytiny 

 

Zvláštní vlastnosti: 
 

□ vysoká konečná pevnost 
□ dobrá smáčivost 
□ vysoká rozměrová stálost 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vhodné povrchové krytiny 
□ CV-krytiny 
□ PVC homogenní/heterogenní, křemenné vinylové dlaždice 
□ PVC designové krytiny 

 

Vhodné podklady 
□ anhydritový (litý) potěr 
□ desky dvojitých podlah, dřevěné podlahy (parkety, prkna) 
□ dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky 
□ povrchově neupravené sádrovláknité desky 
□ STAUF cementové stěrkovací hmoty 

 

Vhodné stěrkovací hmoty 
□ STAUF AS 
□ STAUF GS 
□ STAUF GS Stand  
□ STAUF FZ 
□ STAUF OS 
□ STAUF RM 
□ STAUF SSP RAPID 

 

Vhodné podložky 
□ na dotaz 

 
 
Vlastnosti výrobku 

□ odolné proti stárnutí 
□ vhodné pro podlahové topení 
□ dobrá přídržnost 
□ velmi dobře roztíratelné 
□ rychlé tuhnutí 
□ vhodné pod kolečkové židle dle DIN 12529 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barva 
□ krémová 

 

Spotřeba na m ² 
□ 300g s ozubením špachtle 1 

 
Čas na pokládku 

□ 5-20 minut při 20 °C 
 

Čas na odvětrání 
□ 5-20 minut při 20 °C 

 

Zatižitelnost 
□ po cca 24 hodinách  

 
Zpracovatelské klima 

□ min. 15 °C, max. 75% rel. vzdušné vlhkosti, doporučeno  
max. 65% rel. vlhkosti vzduchu 

 
DIBt schvalovací číslo 

□ Z-155.20-302 
 

Požadavky na transport 
□ bez nebezpečí mrazu 

 
Označeni nebezpečnostni 

- 
 

Skladovací podmínky 
□ bez nebezpečí mrazu 

 

Trvanlivost 
□ 9 měsíců 

 

Giscode 
□ D1 

 

Emicode 
□ EC1 plus 

 

Dostupné velikosti obalů 
□ Plastová nádoba 14 kg 
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STAUF D 50 lepidlo na designové krytiny (41060) 
 

 
 

Zkouška podkladu 
Podklad před pokládkou zkontrolujte dle DIN 18365. Podklad musí být, mimo jiné, pevný v tlaku a tahu, bez trhlin, dostatečně povrchově pevný, 
trvale suchý, rovný, čistý a zbavený separačních látek, sintrových vrstev apod. Pórovitost a přídržnost povrchu je potřeba taktéž zhodnotit. Je 
potřeba přezkoušet vlhkost a savost anhydritových (litých) potěrů, stejně jako teplotu a vlhkost prostředí a teplotu podkladu. 

 
 

Příprava podkladu 
Přípravou podkladu je nutné zajistit, že je podklad vhodný pro pokládku, obzvláště je podklad čistý, zralý pro pokládku, tedy především čistý, pevný, 
trvale suchý, rovný a bez trhlin. Dle stavu a druhu podkladu je potřeba realizovat mechanické opracování podkladu (zametení, vysátí, strojové 
kartáčování, přebroušení nebo broušení, frézování, tryskání). Trhliny a spáry, mimo dilatačních spár či jinak konstrukčně nutných spár, je potřeba 
pevně uzavřít pomocí STAUF Gießharz (epoxid) se svorkami. Díry a prohlubně mohou být vyplněny stabilní stěrkovací hmotou STAUF. Před 
pokládkou jsou odborně připravené podklady zpravidla přestěrkovány nivelační hmotou. Na vystěrkovaný podklad již nepenetrovat. 

 

 
Zpracování 
 Lepidlo nanést vhodným nářadím na podklad, louže anebo zbytky nánosu pokud možno eliminovat. Po udaném odvětrání krytinu položit v době 
udané pro pokládku a pevně přitlačit nebo zaválcovat. Dávejte pozor na úplné smáčení lepidlem na zadní ploše krytiny! Bubliny eliminovat zatřením 
korkovým špalkem. Po 15-30 min odležení znovu krytinu zatřít případně zaválcovat. Zvedající se kraje krytiny až do 60 min znovu zatřít. V 
souvislosti s pokládkou je třeba hledět na pokyny výrobce krytiny. 
 

 
Zatižitelnost 
Zatižitelné po 24 hodinách. 
Spáry svařovat nejdříve po 48 hod. 

 
Omezení  
Stávající informace se vztahují na aktuální stav vývoje a vědění. Je nutné informace vnímat jako nezávazné, neboť nemáme vliv na pokládku a 
předpoklady pro pokládku jsou lokálně odlišné. Nároky vznesené z těchto údajů jsou tedy bezpředmětné. To stejné se týká nezávazného 
bezplatného obchodního a technického poradenského servisu. Doporučujeme tedy udělat dostatek vlastních pokusů a zjistit si tak, jestli se výrobek 
pro danou oblast použití hodí. Vydáním těchto informací pozbývají všechny předchozí vydané informace svou platnost (Letáky, návody na pokládku 
a jiné pro podobné účely vydané dokumenty).  
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