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Vysoce výkonné lepidlo na bázi cementu, vyztužené vlákny, 
pro tepelně izolační desky, bez vertikálního stékání.

POPIS 

HYGROSMART®-ADHESIVE A100 je vysoce 
kvalitní, vlákny vyztužené lepidlo na bázi cementu 

vhodné pro lepení tepelně izolačních desek. 
Materiál se snadno nanáší a vykazuje vynikající 
technické vlastnosti, přilnavost a žádné vertikální 
stékání. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ-CERTIFIKACE 

Výrobek je certifikován CE jako továrně vyráběná 

omítková malta na bázi anorganických pojiv pro 

vnější a vnitřní použití na stěny, stropy, sloupy a 

příčky dle normy ΕΝ 998-1: 2016, jako 

cementové lepidlo na dlaždice C2TE s nulovým 

skluzem dle normy EN 12004 : 2007 + A1: 2012 

a jako lepidlo pro pokládku tepelně izolačních 

desek z extrudovaného polystyrenu (XPS), 

expandovaného polystyrenu (EPS), minerálního 

dřeva / minerální vlny (MW / RW) a polyuretanu 

(PU) na vnější fasády budov a na beton nebo 

omítky/omítkové podklady dle normy EN 13499: 

2003 a ETAG 004. 

DOPORUČENO PRO: 

Nejvhodnější lepidlo pro instalaci tepelně izolačních 

desek z extrudovaného polystyrenu (XPS), 

expandovaného polystyrenu (EPS), minerální vlny 

(MW/RW) a polyuretanu (PU) na vnější fasády 

budov a na betonové nebo omítkové podklady. 

Používá se také k přetření tepelně izolačních desek 

pomocí speciální sítě ze skleněných vláken. 

 

FUNKCE A VÝHODY: 

• Vysoká počáteční a finální přilnavost 

• Odolné vlhkosti 

• Bez vertikálního stékání 

 

 

 

APLIKACE 

Příprava podkladu:  

Odstraňte nečistoty od oleje, mastnoty a vosku. 

Musí být odstraněno cementové mléko, všechny 

volné části. Nerovnosti povrchu vyplňte vhodným 

výrobkem. 

 

Homogenizujte směs lepidla s vodou po dobu 

minimálně 3 minut, dokud nebudou viditelné žádné 

hrudky. Pokud je podklad velmi suchý, před 

aplikací ho navlhčete. Naneste lepidlo a zafixujte 

tepelně izolační desky mírným tlakem. 

 

Míchání - aplikace:  

HYGROSMART®-ADHESIVE TH-70 (25kg) 
postupně přidávejte za mechanického míchání k 6-
6,5 kg vody. 

Lepidlo naneste na tepelně izolační desky a 

rozetřete zubovou stěrkou pro rovnoměrné 
rozetření po celém povrchu.  

Teplota při aplikaci by měla být mezi +5 a 35°C. 

SPOTŘEBA: 

3-5 kg/m2.  

 

ČIŠTĚNÍ: 

Po použití vyčistěte štětce a náčiní vodou. Zaschlý 

materiál je možné odstranit pouze mechanickými 

prostředky. 

 

BALENÍ 

25 kg 

Barva: bílá 
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HYGROSMART®-ADHESIVE TH-70 obsahuje 

cement, je tedy žíravý. Používejte prosím 
ochranné oblečení a prostředky během aplikace.  

V suchém prostředí při teplotách 5-25ºC lze 

uchovávat až 12 měsíců v originálním neotevřeném 

balení. Po otevření spotřebujte co nejdříve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:  SKLADOVÁNÍ  

TECHNICKÉ SPECIFIKACE  
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ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA 

TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHODNOSTI. V 

ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE 

NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ. 

 

VLASTNOST JEDNOTKY VÝSLEDEK 

Potřeba vody % 25% dle váhy 

Hustota suché směsi kg/l 1,45 

Doba zpracovatelnosti v nádobě hodiny ≥ 4 

Doba zpracovatelnosti na místě minuty 30 

Přilnavost k betonu N/mm2 > 1.00 

Skluznost mm 0 


