
Technické údaje

ISOMAT AK-MEGARAPID 

2-zložkové, rýchlo tuhnúce, elastické lepidlo

Popis 

ISOMAT AK-MEGARAPID je 2-zložkové, 
rýchlo tuhnúce lepidlo. Skladá sa z prášku 
malty na báze cementu (zložka A) a živicovej 
emulzie (zložka B). Poskytuje vysokú 
počiatočnú a konečnú pevnosť lepidla, 
výnimočnú flexibilitu a odolnosť proti vlhkosti. 
Má predĺženú dobu otvorenia pri aplikácii. 
Je klasifikovaný ako typ lepidla C2 FE S2  
podľa EN 12004 a EN 12002.

Oblasť použitia

ISOMAT AK-MEGARAPID je vhodný pre 
upevnenie absorpčných a neabsorpčných 
dlaždíc, prírodného kamena, dekoratívnej 
tehly, veľkých dlaždíc atď., na stenu alebo na 
podlahu. Zvlášť vhodné pre vibrujúce alebo 
rozmerovo nestabilné podklady, ako sú 
sadrové dosky, podlahové vykurovacie 
systémy, balkóny, terasy, kovové povrchy, 
bazény a pod. Je ideálny pre podlahy so 
silnou prevádzkou a pre oblasti, ktoré musia 
byť pripravené na použitie v krátkej dobe. 
Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie. 

Technické údaje

 Zložka A  Zložka B 

Základ: cementový 
prášok

vodná disperzia 
akrylového polyméru

Farba:  biela  biela 

Zmiešavací 
pomer:  2,5:0,8 hmotnosti

Zmiešaný produkt
Aplikačná teplota:        od +50C do +350C 

Hrúbka vrstvy: 

Doba spracovateľnosti: 
do 10 mm 

najmenej 2,5 h 

najmenej 30 min 

najmenej 20 min 

po 2-3 h 

po 3-4 h 

Doba otvorenia:  
Doba na menšie 
úpravy:  
Zaťaženie steny:  
Zaťaženie podlahy:  
Priľnavosť po: 
• 28 dňoch: ≥ 2,00 N/mm2 
• vykúrení na +70ºC: ≥ 2,00 N/mm2 

• ponorení do vody: ≥ 1,50 N/mm2 

• 25 cykloch zmrazovania
a rozmrazovania:          ≥ 1,50 N/mm2

Adhesive strength after: 
• 6 hours: ≥ 0,75 N/mm2 

Teplotná odolnosť:           od -300C do +900C 
Deformácie schopnosť 
podľa normy EN 12002:   > 5,00 mm
Všetky merania bola vykonané v súlade s 
STN EN 12004. 

Návod na použitie

1. Podklad
Povrch musí byť čistý, bez prachu, mastnoty, 
farby, sypkých materiálov atď. Pred aplikáciou 
sa odporúča podklad navlhčiť.

2. Aplikácia
Obsah 25 kg vrecia (zložka A) sa prída do 8 
kg kvapaliny (zložka B), za stáleho miešania, 
kým sa nevytvorí homogénna pasta. Na 
miešanie sa odporúča nízko otáčkové 
miešadlo. Zmes sa nechá asi 10 minút usadiť 
a opäť sa mierne premieša. Lepidlo by mala 
byť rozložené na podklade pomocou zubovej 
stierky, aby mohlo byť aplikované rovnomerne 
po celej ploche. Dlaždice by mali byť potom 
umiestnené stlačením ich do požadovanej 
polohy. Lepidlo by malo byť pokryté 
dlaždicami počas 30 minút, aby sa zabránilo 
tvorbe šupy na lepidle.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Spotreba
1,5-4,0 kg/m2, v závislosti na veľkosti zubov 

hladidla a povahe podkladu.

Balenie 

• Kombinované 33 kg balenie (25 kg
prášková malta vo vreci + 8 kg emulzná
živica v plastovom obale).

Skladovateľnosť

Zložka A:
12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní 
v originálnom neotvorenom balení, v 
miestach chránených pred vlhkosťou a 
mrazom.
Zložka B:
12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní 
v originálnom neotvorenom balení, v teplote 
od +5°C do +35°C. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

• Zložka A ISOMAT AK-MEGARAPID
obsahuje cement a reaguje alkalicky s
vlhkosťou, takže je klasifikovaný ako
dráždivý.

• Veľmi porézne povrchy ako pórobetón,
sadrokartónové dosky, drevotrieskové 
dosky a pod., musí byť najprv 
napenetrovaný s UNI-PRIMER.

• V prípade, že sa ISOMAT AK-
MEGARAPID používa pre lepenie
nesavých obkladov na nesavé podklady,
môže byť predĺžena doba tuhnutia
lepidla .

• Prečítajte si nebezpečenstvo pri použití a
bezpečnostné odporúčania uvedené na
obale.
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EN 12004 

 Rýchlo tuhnúca, deformovateľné, cementové
lepidlo na obklady, s predĺženou dobou otvorenia

- Reakcia na oheň Class F 

- Prvotná priľnavosť v ťahu ≥ 0,5 N/mm2 

- Počiatočná priľnavosť v ťahu ≥ 1 N/mm2 

≥ 1 N/mm2 

≥ 1 N/mm2 

- Ťahová prídržnosť po 
tepelnom starnutí
- Ťahová prídržnosť po ponorení 
do vody
- Ťahová prídržnosť po 
zmrazení a rozmrazení ≥ 1 N/mm2 
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