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TECHNICKÝ LIST 12.05-cze 
 
STAVEBNÍ LEPIDLA 

 

JUBIZOL DISPERZNÍ LEPIDLO 
 
bezcementové lepidlo pro fasádní tepelně izolační systémy 
 

1. Popis, použití  

JUBIZOL DISPERZNÍ LEPIDLO je pastovitá lepicí směs, která se používá ve fasádním tepelně izolačním systému 
JUBIZOL ZF k lepení izolačního obkladu z expandovaného polystyrénu. Je vyrobeno na základě polymerních pojiv 
a mikroarmováno skelnými a celulózovými vlákny, což mu vedle dobrých pevnostních vlastností zajišťuje velmi dobrou 
elasticitu, vysokou paropropustnost a dobrou přídržnost k izolačním deskám. 
 
2. Balení  

Plastová vědra 25 kg 
 
3. Technické údaje  

hustota (maltová směs připravená k nanášení) 
(kg/dm3) 

~ 1,70 

pH 
(-) 

9,0 

tloušťka nanesené vrstvy 
(mm) 

< 4  

doba schnutí  
T = +20 ºC, rel. vlhkost 
vzduchu = 65 % 
(dní) 

nalepený izolační obklad je 
vhodný pro další úpravy  

2 až 3 

paropropustnost 
EN ISO 7783-2 

koeficient µ 
(-) 

< 700 

hodnota Sd (d = 2 mm) 
(m) 

< 1,4 
třída II (střední paropropustnost) 

rychlost pronikání vody w24 
EN 1062-3 (kg/m2h0,5) 

< 0,5 
 třída II (střední rychlost pronikání vody) 

přídržnost  
k expandovanému 
polystyrénu  
 (MPa) 

za sucha ≥ 0,08 
po 48 hodinách namáčení ve vodě 
a 2 hodinách schnutí na vzduchu  
(T = +23 °C, rel. vlhk. vzd. = 50 %) 

≥ 0,08 

po 48 hodinách namáčení ve vodě 
a 7 dnech schnutí na vzduchu  
(T = +23 °C, rel. vlhk. vzd. = 50 %) 

≥≥≥≥ 0,08 

 

hlavní složky: polymerní pojivo, křemičitá a kalcitová plniva, celulóza 
 
4. Příprava podkladu p řed lepením izola čních desek  

JUBIZOL DISPERZNÍM LEPIDLEM se lepí izolační obklad z expandovaného polystyrénu na fasádní povrchy 
z vláknocementových nebo vodovzdorných sádrovláknitých a sádrokartonových desek, vodovzdorných překližek, OSB 
desek apod. Fasádní povrch musí být čistý, bez prachu a jiných nesoudržných a uvolněných částic, bez zbytků olejů 
a mastnot. Z již natřených povrchů odstraníme také všechny nesoudržné dekorativní nátěry a vrstvy. Základní nátěr 
obvykle není nutný. Velmi hladké podklady před lepením zbrousíme, resp. natřeme VEZAKRILEM, který nanášíme 
štětcem. S lepením izolačního obkladu je možné začít přibližně 24 hodin po nanesení základního nátěru. Povrchy 
napadené plísněmi nebo řasami je nutné před lepením dezinfikovat (např. ALGICIDEM) a očistit. 
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Přibližná spotřeba VEZAKRILU (nanášení v jedné vrstvě): 
VEZAKRILPRIMER ~ 300 ml/m2 
 
5. Příprava JUBIZOL DISPERZNÍHO LEPIDLA k nanášení  

Maltovou směs před použitím pouze důkladně promícháme elektrickým míchadlem, v případě potřeby (jen výjimečně), ji 
můžeme naředit vodou (max. 1 %). 
 
6. Lepení izola čních desek  

JUBIZOL DISPERZNÍ LEPIDLO se nanáší celoplošně na zadní stranu izolačních desek zubovým nerezovým hladítkem 
stejnoměrně po celé ploše desek (šířka a hloubka zubů 8 až 10 mm). Při nanášení lepidla držíme hladítko pod úhlem 
30 až 45°. 
 
Desky lepíme těsně jednu vedle druhé tak, aby se lepidlo nedostalo do styčných spár. Rovinnost vnějšího povrchu 
obkladu v průběhu lepení kontrolujeme latí vhodné délky. Desky v sousedních vrstvách pokládáme „na vazbu“, přičemž 
přesah svislých spár jednotlivých desek musí být nejméně 15 cm. Vazbu musíme dodržovat také na rozích, kde desky 
z jedné stěny musejí střídavě několik cm přesahovat přes vnější povrch obkladu sousední stěny a na rohu vzniká tzv. 
křížová vazba. Přesahující část desky pak přesně odřízneme, nejdříve však 2 – 3 dny po nalepení. 
 
 
Práce je možné provádět pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu 
a stěnového podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, re lativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před 
srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy (za normálních podmínek –
 T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 % nejmén ě 24 hodin), avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru 
(> 30 km/h) tyto práce provádět. 
 
Případné dodatečné kotvení izolačního obkladu provádíme 2 až 3 dny po nalepení (když je již lepidlo zcela ztvrdlé). 
 
Přibližná resp. průměrná spotřeba na vrstvu celkové tloušťky cca 2,5 mm: 
JUBIZOL DISPERZNÍ LEPIDLO          1,9 – 2,5 kg/m2 
 
7. Čišt ění nářadí, nakládání s odpadem  

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit. 
 
Nepoužitou suchou směs lze uchovat pro případné pozdější použití. Ztvrdlé zbytky odložte na skládku stavebního 
(klasifikační číslo 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu. 
 
Nepoužité pastovité zbytky nevylévejte do kanalizace, vodotečí nebo do země, ani je neodstraňujte společně 
s domovním odpadem. Smíchejte je s cementem (lze přidat ztvrdlé zbytky malty, písek nebo piliny) a ztvrdlé je odložte na 
skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu. 
 
Očištěné obaly lze recyklovat. 
 
8. Pokyny pro bezpe čné zacházení  

Dbejte obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. fasádních a malířských prací. Použití zvláštních 
osobních ochranných prostředků není potřené. 
 
9. Skladování, p řepravní podmínky a trvanlivost  

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah d ětí; chraňte před přímým slunečním 
zářením, NESMÍ ZMRZNOUT! 
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: 18 měsíců. 
 
10. Kontrola kvality  

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. 
Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality je průběžně ověřováno ve vlastních laboratořích, občasně také 
v Zavodu za gradbeništvo v Lubljani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Zajišťuje ho 
také v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001. Při výrobě produktu jsou přísně 
dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. 
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Vhodnost JUBIZOL DISPERZNÍHO LEPIDLA pro lepení izolačních obkladů z expandovaného polystyrénu vefasádním 
tepelně izolačním systému JUBIZOL ZF je potvrzena německým technickým schválením Z-33.47-980. Testování 
proběhla v institutu Deutsches Institut für Bautechnik v Berlíně. 
 
13. Ostatní informace  

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly 
dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu 
nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších 
změn a doplňků. 
 
Označení a datum vydání: TRC-144/10-gru -tor -cze, 26. 01. 2010 
 
 
 
 
 
 
JUB a.s.  
 
Masarykova 265 
399 01 Milevsko 
Česká republika 
 
T: +420 382 521 187 
F: +420 382 521 810 
E: jub@jub.cz 
I: www.jub.cz 

Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 
 


