
 
 
 

Technický list  DUVILAX® L-58 

 

Složení  Lepidlo Duvilax® L-58 je lepidlo na bázi disperze kopolymeru. Nevykazuje 
žádné rizika z hlediska zdraví a použití. 

Vlastnosti  þ Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní. 
þ Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotně nezávadný; 
þ Biologicky odbouratelný; 
þ PO vyschnutí vytváří souvislý elastický film; 

Použití  Duvilax® L-58 je univerzální stavební lepidlo. Používá se na lepení textilních 
a PVC-podlahovin, linolea, marmolea, vinylazbestové a mramorové dlažby, 
keramických a polystyrénových obkladů a podhledu apod. Uvedené materiály 
se můžou lepit na podklady z cementového potěru, na omítky, dřevovláknité a 
dřevotřískové desky, na anhydritové a sádrové vyrovnávací vrstvy apod. 
Keramické materiály se můžou lepit i na podklady nepřimající vlhkost 
z lepidla. Používá se neředěný. Za účelem snížení tekutosti, resp. zvýšení 
tloušťky lepidla, se může bezprostředně před lepením přimíchat cement 
anebo jemný křemičitý písek. Na nanášení se používá zubová stěrka. 

   
Balení  PP kelímek 1 kg; PP kbelík 5 kg, PE soudek 35 kg; sud 125 kg 
Barva  Bílá – po vytvrzení světle hnědá 

      
Parametry      

Sušina  % min.58   
Viskozita  mPa.s 

mPa.s 
3.103 – 6.103 
13.103 – 25.103 

(Rheotest) 
(Brookfield RVT, ISO 2555) 

pH   4 - 6  
Minimální teplota tvoření filmu  °C +8  

Otevřený čas  min 2 - 6  
Počáteční smyková přídržnost  MPa ≥ 1,0 (N/mm2) EN 1324 + A1(72 2463) 

Smyková přídržnost po 
působení tepla 

 MPa ≥ 1,0 (N/mm2) EN 1324 

Doba zavadnutí: Tahová 
přídržnost 

 MPa ≥ 0,5(N/mm2) po 20min. EN 1346 + A1(72 2464) 

Skluz  mm ≤ 0,5 STN EN 1308 + A1(72 2460) 
     

Podmínky lepení     
Tepelný rozsah použití  °C min. +15  

Rovinnost podkladu   mm/2m ± 1,0  
Relativní vlhkost prostředí  % 40 – 75%  

Vlhkost podkladu  % max. 4  
Spotřeba  g/m2 350 - 500 (dle savosti podkladu) 

Čas schnutí lepidla  hod ≈ 1 (při 20°C) 
     

Skladovatelnost  Při teplotách od +5°C do< +40°C v původním neporušen. uzavřeném obalu. 
Nevystavovat přímému slunečnímu záření. 

Záruční lhůta  12 měsíců pro balení do 15kg. Pro ostatní balení je záruční doba 6 měsíců. 
Čištění  Materiál : ihned vodou / ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda. 

Bezpečnost  Dodržujte běžná hygienická opatření. 
Vyrobeno  Výrobek společnosti DUSLO, a.s. Šala, Slovenská republika 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 13.12.2006 Vyhotoveno dne: 31.08.2004 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném 
případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné 
povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


