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Z umetnimi masami okrepljeno, vsestransko uporabno lepilo za stenske in 
talne ploščice. Primerno za zunanjo in notranjo obdelavo. Odgovarja razredu 
C2TE v skladu z DIN EN 12004:2007, S1 v skladu z DIN EN 12002.  
 
Namen uporabe:  
Raztezno lepilo za polaganje ploščic, plošč, majhnih mozaičnih kamenčkov, 
oblog, lahkih penjenih plošč ter plošč iz trde pene ter naravnega kamna, kot 
sta granit in bazalt (razen marmorja), za notranjo in zunanjo uporabo. 
Raztezno lepilo lepimo na beton, omet, estrih, anhidrit, zidovje, karton in gips 
gradbene plošče, lahek in plinski beton. Primerno je tudi za problematične 
podlage, ki so izpostavljene nizkim napetostim ali lahnim nihanjem, kot so npr. estrihi za ogrevanje, 
balkonske in fasadne površine. 
 
Material:  
Raztezno lepilo je zelo kakovostno, z umetnimi masami ojačano lepilo za ploščice. Je cementno vezano, 
hidravlično strjeno lepilo ter se odlikuje po dolgi in preprosti obdelavi. Po strditvi je raztezno lepilo 
vodoodporno in odporno pred vremenskimi razmerami, pred toploto in pred zmrzaljo. Raztezno lepilo 
vsebuje malo kromatov. 
 
Uporaba:  
Zmešajte raztezno lepilo v sorazmerju s pribl. 1,1 l čiste vode na 5-kg paket ob stalnem mešanju v malto 
brez grudic. Po pribl. 5 do 10 minutah zorenja ponovno premešajte ter naravnajte na želeno konsistenco. Ne 
namešajte več malte, kot jo dejansko porabite v pribl. 3 urah. 
 
Lepilno malto za polaganje nanesemo na podlago s primerno zobčasto lopatico in enakomerno prečešemo, 
tako da zagotovimo lepljenje po celotni površini. Površine za obdelavo smejo biti samo tako velike, da lahko 
ploščice v obdobju odprtega časa - torej pred tvorjenjem kožice - vložimo v pastozno lepilno posteljico. Na 
področjih s trajno mokroto, kot so kopališča ali terase, balkon ali fasada ter pri lepljenju lahkih penjenih plošč 
ter plošč iz trde pene je treba polagati brez vmesnih praznih prostorov. V ta namen je treba lepilo nanesti na 
hrbtno stran plošč oz. ploščic (buttering-floating). Pri polaganju estrihov za ogrevanje je treba talno gretje 
izključiti najmanj en dan pred polaganjem ter ponovno vključiti šele po strditvi lepila. 
 
Ne uporabljajte pri temperaturah zraka, materiala ali podlage nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže zlepljene 
površine pred hitrim izhlapevanjem vode (npr. zaradi vpliva sončnih žarkov in prepiha), pred zmrzaljo in 
padavinami. 
 
Čas obdelave in strjevanja: 
Čas obdelave pri +20 °C je pribl. 3 uri. Obloge ploščič so prehodne po pribl. 12 urah, fugiranje pa je mogoče 
na stenah po 12 urah in na tleh po 24 urah. 
 
Poraba:  
Poraba je odvisna od debeline nanosa oz. formata zidaka (ozobljenje). 
 

Format Ozobljenje Poraba 

Ploščice 4 x 4 x 4 mm pribl. 1,8 kg/m² 

Profilirana hrbtna stran 6 x 6 x 6 mm pribl. 2,5 kg/m² 

Kot srednja lega malte 8 x 8 x 8 mm  4 kg/m² 

 
 
Podlaga:  
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Raztezno lepilo lepimo na vsa trdna, nosilna, v obliki stabilna in brezprašna (podlaga) tla. Gornja površina 

naj bo enakomerna, brez premazov ter vpojna. Odstraniti je treba nečisoče, olje, barvne premaze in 
zrahljane dele. Pri močno vpojnih podlagah, kot so beton s porami, mavčne deske, mavčne kartonske plošče 
ter estrihi iz magnezita/anhidrita in lesene podlage je potrebna predhodna obdelala z lepilno emulzijo. 
Manjše neenakomernosti lahko izravnate z lepilom za ploščice. 
 
Skladiščenje:  
suho in primerno. 
 
Sestavine: cement, dodatki, dodatne snovi 
 
Dobavna oblika: 
5-kg vrečka 
25-kg vreča 
30-kg vreča (akcijsko pakiranje) 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte varnostna navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira alkalično na vlago ali vodo. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma izpirajte z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
vrečki. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 

 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


