
 

 

 

 

LeierFlX Univerzálne stavebné lepidlo 
 
 
 
    

                                                                                                                                                                                             

 

 
Súvisiace 

produkty: 

murovacie 

tvarovky 

LeierPLAN, 

spojovacie pásy, 

nivelačná 

súprava 

 
 
 

 

Spracovanie: 

LeierFlX je jednozložková lepiaca pena z modifikovaného polyuretánu tvrdnúca pôsobením vlhkosti. Slúži predovšetkým 

na výrobu lepených spojov pri stavaní z brúsených tehál LeierPLAN. Rovnako sa môže používať pri stavbe nosných 

a nenosných múrov. Ďalej ňou možno lepiť rôzne stavebné materiály rovnakého alebo nerovnakého druhu ako 

napr.  

- drevo s betónom, 

- EPS alebo XPS s betónom,  

- iné tepelnoizolačné platne s betónom, 

- podlahové krytiny vnútri alebo vonku s betónom a keramikou, 

- drevotrieskové dosky alebo iné stavebné materiály na báze dreva, 

- stavebné materiály z kameňa, skla, hliníka a plastov. 

Lepiaca pena nie je tepelnoizolačný materiál a nesmie sa používať ani na utesňovanie! 

 
Skladovanie 

Na mieste chránenom pred slnečným žiarením, pod strechou, pri teplotách skladovania od +15 °C do +25 °C. 

 
Doba otvorenia: 

Pri teplote 20 °C asi 8-10 minút. Po nanesení máte 10, max. 15 minút na osadenie a vyrovnanie tehly. 

 
Dôležité: 

Pri teplotách pod +10 °C je potrebné zabezpečiť temperovanie plechoviek.  

Pri teplotách pod -5 °C sa nesmie lepiaca pena používať. 

Univerzálne lepidlo na stavebné materiály LeierFlX sa môže používať iba na dokonale suché plochy zbavené 

olejov, tukov a prachu! 

Po ukončení práce s lepidlom treba plechovku vybrať z lepiacej pištole, vyčistiť dávkovaciu pištoľ kvapalinou a vyčistenú 

uložiť. 

 
www.leier.eu 

 Technické údaje 

Menovitý objem  750 ml/plechovka    

Balenie  12 plechoviek/kartón 

Materiál 
 pohlcovaním vlhkosti tvrdnúca jednozložková 

polyuretánová lepiaca pena 

Vytvrdnutie 
  

                                      pôsobením vlhkosti 

Pevnosť v ťahu zvisle na plochu 
 217 kPa 

  Teplotná odolnosť 
 od -40 °C do +90 °C                                                                               

Doba tuhnutia (pri 25 °C, 50 % rel. 
vlhkosť) 

 cca 24 hodín 

Doba otvorenia 
 8-10 minút  

Prischnutie 
 10-15 minút 

Teploty spracovania 
 Okolie: -5 °C až +35 °C 

Plechovka: +10 °C až +35 °C 

Skladovanie pri  +15 °C až +25 °C 

Doba skladovania  9 mesiacov v originálnom balení 

Zmeny rozmerov pôsobením tepla  0,45% 

Trieda požiarnej ochrany  F 

Špecifická spotreba  cca 160 g/m2 

Vypočítaná spotreba materiálu (stena 

m2/plechovka) pre hrúbky stien: 

45cm 44cm    38cm 30cm 25cm  17,5cm 14cm  11,5cm 

5 5 5 5 5 10 10 10 
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