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Lepidlo CreaGlas Rollkleber LF 378 
je bílé, průsvitné lepidlo, které se používá bez rozpouštědla a které 
je vhodné pro interiérové speciální lepení tapet a tkanin vyrobených 
ze skelných vláken typu CreaGlas. 
 

Vlastnosti: Toto vodou ředitelné a pachově neutrální speciální disperzní lepidlo se používá 

v interiérech bez rozpouštědla. Bílé, po zaschnutí téměř průsvitné lepidlo, má velmi dobré lepící 
vlastnosti, přičemž má i během stárnutí vynikající stabilitu a  je dále propustné pro vodní páry a lehce 
se zpracovává. Je určeno pro optimální lepení tapet zhotovených ze skelných vláken typu CreaGlas. 
Navíc je v kombinaci se tkaninami CreaGlas podle třídy A2 normy DIN 4102, Z-PA III  4.161 nehořlavé 
a podle třídy B1 normy DIN 4102, Z-PA III  2.890 je těžko zápalné. 
 

Oblast použití: Toto lepidlo se používá k lepení tapet CreaGlas firmy Brillux, papírových a 

textilních tapet v interiérech, a to na omítku (maltové skupiny PII, PIII, PIV), na beton a na 
sádrokartonové desky a na  neporušené nátěry zhotovené disperzními barvami apod. Je možné jej 
použít i jako disperzní přísadu do značkových škrobových lepidel. 
 

Popis materiálu: 
 
Barevný odstín: bílý, téměř průsvitný 
Stupeň lesku: matný 
Složení materiálu: vodou ředitelné disperzní lepidlo vyrobené na bázi polyvinylacetátových polymerů. 
Hustota: cca 1,02 g/ cm
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Balení: 900 g, 5 kg, 18 kg 
 

Způsob zpracování: 
 
Nanášení: Lepidlo LF378 CreaGlas může být nanášen o štětcem, válečkem anebo stříkací pistolí 
přímo na připravený podklad. Je třeba dbát na to, aby  byla vrstva lepidla dostatečně silná a aby bylo 
lepidlo nanášeno rovnoměrně, přičemž se tapety pokládají  ještě na volné a mokré lepící lože. Lepidlo 
CreaGlas Rollkleber nepoužívejte do čalounických přístrojů. Před lepením je třeba dodržovat i další 
údaje o systémových komponentech, které jsou uvedeny v katalogových listech a instrukce týkající se 
používání příslušných obkladů stěn. 
 
Ředění: Pro nanášení štětcem, válečkem, válečkem a stříkací pistolí není třeba lepidlo zpravidla ředit. 
V případě, že to vyžaduje dezén, savost podkladu či objektivní situace, lze lepidlo rozředit malým 
množstvím vody. 
 
Tónování: Tónování neprovádějte. 
 
Slučitelnost: Nemíchejte lepidlo s jinými druhy materiálu. 
 
Spotřeba: Pro lepení tapet je třeba podle dezénu cca 250 –350 g/ m
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. Přesné množství si zjistěte 

pomocí zkušebního nanesení na daný objekt. 
 
Teplota pro používání lepidla: 
Lepidlo nepoužívejte,je-li teplota vzduchu a daného objektu nižší než + 8°C. Pro použití lepidla je 
nejpříznivější teplota vzduchu a příslušného objektu + 15°C až + 25°C. 
 
Čištění nářadí:  Po použití omyjte nářadí ihned vodou. 
 
Schnutí: (při 20°C a relativní vlhkosti  65 %) 



Přepracování lze provádět až po dostatečném zaschnutí přilepené tapety. Při nižší teplotě anebo při 
vyšší vlhkosti je třeba ponechat lepidlo zasychat delší dobu. 
 
Skladování: V chladu, avšak chránit před mrazem. Víčko plechovky vždy řádně uzavřete. 
 
Zatřídění výrobku: 
Třída nebezpečí pro znečištění vody: WGK 1, odstupňování podle VCI 
Kód výrobku: M-DF 01 
 

Způsob použití: 
 
Úprava podkladu předem: Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, únosný a bez výčnělků, bez 
slinutých vrstev a bez trhlinek. Přezkoušejte únosnost daných vrstev. Odstraňte beze zbytku 
neúnosné vrstvy barev, tapety atd. Dodržujte předpis VOB, část C a normu DIN 18 363, odstavec 3. 
 

Podklady Předúprava
1)

 Základní nátěr Lepení 

matné,měkké, 
savé,nosné 
disperzní nátěry 

důkladně podklad 
vykartáčovat a vyčistit 

  
 
 
 
 
Dezénové tapety 
CreaGlas popř. 
papírové a textilní 
stěnové tapety se lepí 
pomocí lepidla 
CreaGlas Rollkleber LF 
378. 

normální savé podklady 
např.: 
omítka, (maltové 
skupiny PII,PIII,PIV), 
beton atd. 

  
 
 
 
 
Podle potřeby natřít  
Lacyl Tiefgrund LF 595 
nebo Tiefgrund 545. 

sádrokartonové desky přebrousit  drážky po 
kytování špachtlí 

nenosné nátěry, tapety, 
hrubá vlákna atd. 

beze zbytku odstranit 
včetně makulatury a 
zbytků lepidla 

lesklé, nesavé nátěry 
provedené lakem anebo 
disperzními barvami 

odstranit louhem pepř. 
přebrousit 

Natřít zkladní  barvou 
Haftgrund LF 3720. 

kovy nebo umělá hmota důkladně přebrousit a 
vyčistit 

Natřít 1x epoxidovou 
základní  barvou 
Haftgrund 855. 

Upozornění: 
1) Je- li to nutné, je třeba na podklad při úpravě předem nanést tmel,např. Breplasta H 1882. 

Zatmelení plochy pak natřete po jejím důkladném zaschnutí základní penetrací Lacryl 
Tiefgrund LF 595. 

 

Doplňkové výrobky: 
Tkanina ze skelných vláken CreaGlas Gewebe 7020 a tkanina CreaGlas Gewebe 7021, která je 
opatřena předem základní barvou. 
 
Poznámka: 
Všechny údaje  a hodnoty jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a dlouhodobých praktických 
zkušeností. Naše uživatelsko technická doporučení, ať už ústní či písemná, která poskytujeme 
kupujícím popř. uživatelům podle nejlepšího svědomí v souladu se současným stavem znalostí, 
nepředstavují žádný smluvní právní vztah, avšak nezbavují kupujícího práva na to, aby si naše 
výrobky sami vyzkoušeli pro předpokládaný účel použití, a to na vlastní odpovědnost. V ostatních 
záležitostech platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Pokud dojde k vydání nového katalogového listu v důsledku technického pokroku, ztratí uváděné 
údaje svoji platnost. 
 
 
DLOUHÝ povrchové úpravy staveb         Telefon: 318 875 422            E-mail: office@dlouha.net 
Kpt.Jaroše 482, 264 01 Sedlčany                            602 458 568                           www.dlouha.net 
 
 

 

mailto:office@dlouha.net

