FEBOND PVA
VIACÚÈELOVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER, LEPIACA PRÍMES,
LEPIDLO A POVRCHOVÁ TESNIACA HMOTA
POPIS VÝROBKU
FEBOND PVA je ekonomický výhodné rýchloschnúce lepidlo, tesniaca hmota, lepiaca prímes a prísada do cementu, ktorá má iroký
rozsah pouitia.
FEBOND PVA spåòa poiadavky ISO noriem.

OBLASTI POUITIA
L Lepidlo, ktoré je pouite¾né na väèinu bene pouívaných stavebných materiálov.
L Lepiaca prímes do väèiny cementových
poterov, omietok a betónu.
L Prímes do malty.
L Tesniaca vrstva.

LEPIDLO
FEBOND PVA zlepí väèinu bených stavebných materiálov (okrem PVC, gumy a polyetylénu).

LEPIACA PRÍMES
FEBOND PVA zlepí pri¾navos cementových
poterov, stierok a omietok na väèinu hladkých
podkladov, ako napríklad betón, kameò, tehla.
Ïalej FEBOND PVA umoní pripojenie nového
betónu ku starému bez nutnosti vytvorenia inej
mechanickej väzby (zdrsnenia povrchu)

PRÍMES
Ako prímes do cementovo/pieskových a trkových poterov: FEBOND PVA umoòuje vytvorenie tenkých nepreruených poterov.

TESNIACA VRSTVA
Pokia¾ sa pouije na porézne betónové potery, omietky, stierky a trkovo-betónové podla-

hy ako tesniaca vrstva, FEBOND PVA minimalizuje pranos.

VLASTNOSTI A VÝHODY
L Mnostvo rôznych oblastí pouitia v stavebníctve
L Ekonomické a jednoduché pouitie
L Výnimoèná pri¾navos.
L Rýchle schnutie

TECHNICKÉ ÚDAJE
 TYPICKÉ VLASTNOSTI
FEBOND PVA je èíra, vode podobná prieh¾adná tekutina. Má vysokú viskozitu a na vzduchu
tuhne. Je to polyvinil acetát.

POSTUP POUITIA
1. AKO LEPIDLO:
Na hladké a ploché povrchy. Naneste na oba
lepené povrchy FEBOND PVA rozriedený
s vodou v pomere 1:1.
Nechajte chví¾u schnú a po zaèatí tuhnutia
prilote lepené povrchy k sebe.
Ak lepíte k sebe hladké drevo k drevu, naneste tenkú vrstvu FEBOND PVA iba na jeden
z lepených povrchov a pevne k sebe povrchy
pritlaète.
Na väèích plochách, ako napríklad na laminátových lemoch omietok, je potrebné zabezpeèi lepeným materiálom dostatoènú mechanickú oporu pokia¾ lepidlo úplne nestuhne
(zvyèajne 24 hodín, v závislosti od poréznosti podkladu).
Ak sú lepené povrchy ve¾mi porézne, najprv
naneste základný náter z 1 dielu FEBOND
PVA rozriedeného s 3 dielmi vody a nechajte
ho vyschnú.

Poznámka: Tesiaca vrstva musí by pred nanáaním lepiacej vrstvy suchá. Na úplne neabsorbujúcich povrchoch, ako je napríklad letený granit a podobne je moné vynecha tesniacu
vrstvu, ale aby sa dosiahla maximálna pri¾navos, musí by pomer FEBOND PVA ku vode 1:½
(objemovo).
2. AKO LEPIACA PRÍMES DO CEMENTOVÝCH POTEROV, OMIETOK A STIEROK
Podklad musí by hladký a èistý, pretoe pri¾navos malty na podlahu, stenu, alebo základ
bude len taká dobrá, ako je materiál podkladu. Podrobne prezrite podklad a odstráòte nesúvislú, alebo popraskanú omietku a podobne. Povrch musí by pevný, hladký, rovnomerný a èistý (bez mastnôt a piny). Najprv na
podklad naneste tesniacu vrstvu zloenú
z jedného dielu FEBOND PVA rozriedeného
s dvoma dielmi vody (na menej poréznych
podkladoch 1:1).
Pred úplným stuhnutím naneste poter, alebo
omietku tak, aby bol výsledný povrch hladký
(ak pouívate predmieané materiály od iných
výrobcov, postupujte pod¾a návodu na pouitie). Cementové potery a omietky musia poriadne stuhnú.
Poznámka: Na úplne neabsorbujúce podklady, ako je napríklad letený granit a pod., je
moné vynecha nanáanie základného náteru, ale pomer lepiacej zmesi musí by 2 diely
FEBOND PVA na 1 diel vody.
3. LEPENIE NOVÉHO BETÓNU K STARÉMU
Zabezpeète, aby bol podklad pevný, hladký
a èistý (bez mastnôt a zvykov iných materiálov). Naneste tesniacu vrstvu FEBOND PVA rozriedeného s 3 a 5 dielmi èistej vody a nechajte
vyschnú (pomery riedenia závisia od poréznosti podkladu - pozrite tabu¾ku 1). Naneste lepiacu
vrstvu FEBOND PVA rozriedeného s rovnakým
mnostvom vody a polote nový betón, pokia¾ je
vrstva ete vlhká. Aby ste zabezpeèili maximálnu silu väzby, pridajte 2,5 a 5 litrov FEBOND
PVA na kadých 100 kg cementu.

4. POUITIE AKO POVRCHOVÁ TESNIACA
VRSTVA
Na utesnenie vysoko poréznych, alebo ve¾mi
praných betónových, alebo trkovo-betónových povrchov naneste 2 vrstvy FEBOND PVA
rozriedeného v pomere 1 diel FEBOND PVA
na 5 dielov vody a poslednú vrstvu z 1 dielu
FEBOND PVA rozriedeného s 3 dielmi vody.
Pred nanáaním ïalej vrstvy musí by predchádzajúca vrstva suchá. Na menej poréznych
povrchoch je moné prvú vrstvu vynecha.
5. AKO PRÍMES DO CEMENTOVO-PIESKOVÝCH ALEBO TRKOVÝCH POTEROV
Pouitie FEBOND PVA v zmesi umoòuje vytvorenie tenkých súvislých poterov (9 a 18
mm hrubých), ktoré je moné poklada bez vytvárania obrúb (debnení), lemov a podobne.
Na domáce pouitie a v oblastiach, ktoré nebudú ve¾mi zaaované chôdzou osôb, pouite 3 diely piesku, 1 diel cementu a 20 litrov
FEBOND PVA na 100 kg cementu.
Na priemyselné podlahy, kde sa oèakáva silná záa, pouite 1 diel piesku, 1 diel cementu a 2 diely 3  6 mm granitu (bezpraného)
plus 20 a 30 litrov FEBOND PVA na 100 kg
cementu.
Dodriavajte uvedené intrukcie aj pri tesnení
a lepení, prièom sa tie presvedète, èi je podklad pevný, hladký a dostatoène èistý. Maltu
mieajte ruène, alebo strojovo, pokia¾ dosiahnete polosuchú konzistenciu zmesi. Nepripravte si príli mokrú maltu, pretoe pridanie
FEBOND PVA zníi mnostvo vody potrebnej
na dosiahnutie dobrej spracovate¾nosti malty.
Nanáajte poter na vlhkú lepiacu vrstvu, pri-

èom povrch dobre utlaète, aby sa dosiahla
dobrá väzba s podkladom. Vyhlaïte povrch
hladidlom. Pri normálnych teplotných podmienkach a maximálnom pridaní FEBOND
PVA je èas tuhnutia pre zmes piesku a cementu od 36 do 48 hodín. Granulované povrchy tuhnú 24 a 36 hodín. Pred zaèatím plnej
záae ponechajte povrch bez záae 3 a 7
dní (pod¾a povahy záae). Pri niích teplotách môu by èasy dlhie.

ZÁKLADNÝ NÁTER
PRE FEBLOR VYROVNÁVACÍ POTER
Uistite sa, e podklad je èistý, bez mastnôt
a zvykov. Naneste tesniacu vrstvu FEBOND
PVA zriedeného so 4 dielmi vody. Potom naneste FEBFLOR vyrovnávací poter zriedený
s 2 dielmi vody pokia¾ je tesniaca vrstva ete
vlhká.

POKRYTIE
Ako základný náter/ lepidlo
Èistý
1 liter na 6 a 12 m2
Riedený 1:1
1 liter na 12 a 24 m2
Riedený 1:3
1 liter na 18 a 36 m2
Uvedené pokrytie sa môe meni v závislosti
od poréznosti a textúry podkladu, na ktorý sa
FEBOND PVA nanáa.

AKO PRÍMES
FEBOND PVA sa pridáva v pomere 20 a 30
litrov na 100 kg cementu, teda pribline 100
a 150 litrov na kubický meter malty.

ÈISTENIE
Èistite vetky zariadenia vodou okamite po
pouití.
FEBOND PVA nie je vhodný na pouitie vo
vlhkých podmienkach. V takýchto prípadoch
pouite FEBOND SBR.
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