
INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY

       Właściwości:Właściwości:
Masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic i związków chemicznych poprawiających 
przyczepność do różnych podłoży i możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża. Duża zawartość kauczuku powoduje powstanie 
powłoki o wyjątkowo elastoplastycznych własnościach, silnie związanej z podłożem, zdolnej do kompensowania znacznych ruchów 
podłoża i niwelującej jego mikropęknięcia. Powłoka jest całkowicie odporna na działanie wody, słabych kwasów, środowiska XA3, zasad 
i agresywnych związków zawartych w ziemi. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

       Zastosowanie:
Przyklejanie pap asfaltowych do podłoży, klejenie warstw pap między sobą, klejenie wełny mineralnej i drewnopochodnej do podłoży, 
wykonywanie laminatów zbrojonych tkaninami technicznymi, wykonywanie wysokoplastycznych laminatów uszczelniających 
zbiorniki wody przemysłowej, odstojniki, zbiorniki na gnojowicę a także samodzielnych, bez spoinowych powłok wodochronnych w 
budownictwie. Stosować na zewnątrz budowli.

       Przygotowanie podłoża:
Stare pokrycie papowe – usunąć zanieczyszczenia, luźne części starej papy, bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić masą LEMPLAST 
DO KLEJENIA WEŁNY. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrównania powierzchni wypełnić masą szpachlową LEMPLAST 
SZPACHLA DEKARSKA.
Podłoże betonowe – wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wyłomy szpary ok.), fragmenty porowate należy zaszpachlować zaprawą 
mineralną do tego celu przeznaczoną. Miejsca styków ściana – ściana i ściana – dno należy wyoblić wykonując tzw. Fasetę stosując do 
tego celu odpowiednie cementowe masy szpachlowe. W każdym z przypadków stosowania zagruntować podłoże stosując roztwór do
gruntowania, który powinien dobrze wyschnąć.

       Sposób użycia:
Klejenie pap asfaltowych do podłoża i między sobą:
Nanieść warstwę LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY na zagruntowane podłoże (betonowe lub warstwę papy) cało powierzchniowo 
(szerokość przyklejanej warstwy papy), odczekać około 20 min. i rozłożyć nakładaną papę dobrze dociskając ją do masy LEMPLAST DO 
KLEJENIA WEŁNY. Należy pamiętać o 10cm zakładach papy na papę. Złącza przesmarować od góry LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY . Przy 
klejeniu nowych pap między sobą gruntowanie nie jest wymagane.
Klejenie wełny mineralnej i drewnopochodnej do podłoży:
Przygotowane podłoże oraz wełnę mineralną lub drewnopochodną od strony klejonej zagruntować środkiem LEMPLAST GRUNT. Po 
wyschnięciu gruntu na podłoże nanieść za pomocą pacy zębatej (wykrój zębów 4x4mm), cało powierzchniowo lub pasami o szerokości 
około 20 cm w odstępach 15 cm LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY . Odczekać około 15 – 20 min i przykleić wełnę mineralną lub 
drewnopochodną dociskając ją do podłoża. 
Wysokoelastyczne laminaty uszczelniające zbiorników wody przemysłowej i odstojników betonowych, szamb: 
Powierzchnię dna i ścian zagruntować. Po dobrym wyschnięciu roztworu gruntującego nałożyć masę LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY 
na całą powierzchnię zagruntowaną w ilości ok. 0,8 – 1,2 kg/m2 i odczekać do dobrego wyschnięcia powłoki. Nakładać drugą warstwę 
LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY w ilości ok. 0,8 – 1,2 kg/m2 i od razu rozkładać włókninę, jako warstwę wzmacniającą, dociskając ją 
do świeżej masy, aż zacznie ona przesiąkać. Odczekać do wyschnięcia. Nakładać po raz trzeci masę również w ilości ok. 0,8 – 1,2 kg/
m2 jako warstwę ostateczną. Każdą kolejną warstwę nakładać prostopadle do warstwy poprzedniej, aby uniknąć nieciągłości warstwy 
izolacyjnej. Po jej całkowitym wyschnięciu wykonuje się wylewkę dociążająco – ochronną z betonu lub asfaltobetonu zabezpieczającą 
dno zbiornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Łączne zużycie masy LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY w tym zastosowaniu wynosi 
ok. 2.4 – 3,6 kg/m2. Grubość warstwy kontrolować poprzez zużycie masy LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY . Otrzymuje się w zamian 
wysokoplastyczną, bardzo mocną i odporną na uszkodzenia mechaniczne hydroizolację.

       Narzędzia:
Paca stalowa, szpachla.

       Zalecenia ogólne:
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

       Narzędzia:
Paca stalowa, szpachla.

       Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest 
wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

       Warunki wykonania:
Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C do +35°C.

       Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 230C ± 20C. W innych warunkach czas schnięcia 
może ulec zmianie. LEMPLAST DO KLEJENIA WEŁNY zawiera rozcieńczalnik organiczny, podczas stosowania przestrzegać stosownych 
przepisów BHP. W szczególności zadbać o bardzo intensywne przewietrzanie miejsca wykonywania robót. Nie stosować wewnątrz 
budynków. Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je  użą ilością wody i skontaktować się 
z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

NIE STOSOWAĆ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW!
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       Informacja o właściwościach wyrobu:
Lemplast DO KLEJENIA WEŁNY
11

DANE TECHNICZNE

BARWA CZARNA

GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ WARSTWY 0,7-1,0MM

CZAS SCHNIĘCIA WARSTWY PYŁOSUCHOŚĆ: 6 GODZIN
SUCHOŚĆ WŁAŚCIWA: MINIMUM 24 GODZINY

ILOŚĆ WARSTW 2 - 4

POZOSTAŁOŚĆ SUCHEJ MASY OKOŁO 75%

ZUŻYCIE 0,8 - 1,2 KG/M2/WARSTWA

TEMPERATURA PODŁOŻA I POWIETRZA 
PODCZAS STOSOWANIA OD +50C DO 350C

METODA NAKŁADANIA PACA STALOWA, SZPACHLA LUB SZCZOTKA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANS-
PORTU W SUCHYCH I CHŁODNYCH POMIESZCZENIACH, W TEMPERATURZE OD +50C DO +350C

OKRES PRZYDATNOŚCI OD DATY PRO-
DUKCJI DO 12 MIESIĘCY

MYCIE NARZĘDZI ROZPUSZCZALNIK ORGANICZNY, BENZYNA LAKOWA

OPAKOWANIE WIADRO PLASTIKOWE 10KG

DOKUMENTY ODNIESIENIA PN–B–24620:1998; PN–B–24620:1998/AZ1:2004 „LEPIKI, MASY I ROZTWORY ASFALTOWE
STOSOWANE NA ZIMNO”


