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WILD STONE LM 

VYSOCE ODOLNÉ PROFESIONÁLNÍ ADHESIVNÍ LEPIDLO BEZ VERTIKÁLNÍHO SKLUZU PRO LEPENÍ KAMENNÝCH 

NEBO CIHLOVÝCH DLAŽEB A OBKLADŮ 

 

POPIS  : 

WILD STONE je prášková adhesivní směs složená z hydraulických lepidel, minerálů, syntetické pryskyřice a speciálních 

příměsí. Smícháním s vodou získáte snadno zpracovatelné a vysoce odolné lepidlo bez vertikálního skluzu. Vyhovuje normě 

EN 12004 – Třída C2TE. (C) cementová směs (2) zlepšená přilnavost – (T) bez vertikálního skluzu (E) prodloužená doba 

spotřeby po otevření. 

 

POUŽITÍ : 

WILD STONE LM se používá pro vnitřní nebo venkovní obklady, na stěny nebo na podlahy, na přírodní nebo upravené kameny 

a cihly (pod podmínkou, že jsou stálé a nejsou deformované nebo nasáklé vodou). Dále je vhodné pro obklad všemi druhy 

keramických dlaždic i velkých velikostí, klinkrových a neglazurovaných podlahových dlaždic. Lze jej aplikovat na všechny druhy 

tradičních podkladů jako omítka, cementový potěr (pokud podléhá deformacím způsobeným statickou zátěží), potěry nanesené 

NEOCEMem nebo NEOCEMem PRONTO, prefabrikovaný beton. Je také vhodný pro nanášení na podklady jako sádra, 

sádrokartonové desky, anhydridové potěry, sádrokarton, ovšem za podmínky, že je takový podklad dostatečně ukotvený. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU : 

Podklad musí (měl by) být přístupný k případným opravám, musí být hladký, odolný, bez proměnlivých částí, prachu a mastnot 

a jakéhokoliv jiného materialu, který může poškodit dokonalou přilnavost. Nové cementové podklady musí dokonale vyschnout, 

což znamená jeden až dva týdny u omítky a alespoň 28 dní u potěrů, pokud nejsou ošetřeny rychleschnoucími nátěry. Sádrové 

podklady by neměly mít procento zbytkové vlhkosti vyšší než 0,5% a měly by být ošetřeny prostředkem PRIMER A 16. Velmi 

propustné nebo savé podklady mohou být ošetřeny impregnačním zpevňujícím prostředkem PRIMER A 18 pro snížení 

absorpce potěru a zlepšení funkčnosti lepící směsi. 

 

PŘÍPRAVA SMĚSI: 

Do nádoby se 6,5-7 litry vody přidejte pytel WILD STONE LM o hmotnosti 25 kg a míchejte, dokud se nevytvoří jednotná hmota 

bez hrudek.  Nechte směs 5-10 minut odstát a před aplikací ještě jednou promíchejte. Směs je pak použitelná 4 hodiny. 
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NANESENÍ SMĚSI: 

Lepící směs nanášejte na podklad odpovídající stěrkou a zednickou lžící ji rozetřete také na rubu kamene. Pro zajištění 

dobrého kontaktu s lepící směsí kameny dostatečně přitlačte; mezi cihlami nechávejte 1-1,5 cm velké mezery, mezi kameny 

mezery o velikosti 2-2,5 cm. Spárování lze provádět na zdech po 6 hodinách a na podlahách po 24 hodinách. Obložení / dlažbu 

lze používat po 7-10 dnech v závislosti na podmínkách okolního prostředí.  

 

SPOTŘEBA : 

 4-6 kg / m2 podle druhu podkladu. 

 

BALENÍ: 

WILD STONE LM je baleno v polytetylénových vyztužených pytlích o váze 25 kg na paletách po 1500 kg. Výrobek skladujte na 

suchém místě v původním dobře uzavřeném pytli. Za těchto podmínek je doba jeho použitelnosti 12 měsíců. 

 

UPOZORNĚNÍ:              

 

Při nanášení lepidla WILD STONE LM na kovové, dřevěné nebo plastové podklady vždy zachovávejte doplňkové postupy. 

Vždy počítejte s možnými dilatačními a konstrukčními spárami podkladu.  

Chraňte obložený podklad před deštěm a přímým slunečním zářením, dokud zcela neztuhne. 

Pro další informace nebo konkrétní použití kontaktujte naše Technické oddělení.  

 

SPECIFIKACE: 

Obklad umělým kamenem, vypadajícím zcela jako přírodní, odolným proti oděrkám, mrazu a vypařování (z řady společnosti 

WILD STONE), který lze použít na obložení vnitřních nebo vnějších zdí. Použijte vysoce odolné cementové lepidlo bez 

vertikálního skluzu, které předchází zvětrávání (jako WILD STONE LM z řady WILD STONE od společnosti COLMEF S.r.l). Na 

kameny naneste odpovídající množství lepicí malty s nízkou absorpcí vody (jako WILD STONE SH).. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Vyhovující normy:  
Třída. 
Druh:  
Barva: 
Škodlivost podle ECM 88/379: 
Hořlavost: 
Směšovací poměr: 
Doba otevření: 
Doba přípravy: 
Povolená přípravní teplota: 
Nanesení malty na zeď: 
Nanesení malty na podlahu: 
Pěší provoz: 
 
ZÁVĚREČNÝ VÝKON: 
Přilnavost podle EN 1348: 
Počáteční přilnavost po 28 dnech: 
Přilnavost po zahřátí: 
Přilnavost po vodní imerzi: 
Přilnavost po cyklech tání/mrazu: 

UNI EN 12004 
C2TE 
prášek 
šedá 
Xi – dráždidlo (viz bezpečnostní pokyny) 
Ne 
cca 6,5-7 l vody x 25 kg prášku 
≥ 20 min. 
≥ 30 min. 
od + 5 °C do + 35 °C 
6 hodin 
24 hodin 
24 hodin 
 
 
 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 

Testy byly prováděny při 23°C, 50% relativní vlhkosti a bez ventilace 

Údaje v tomto Návodu na použití jsou založeny na nejlepších námi dostupných informacích.Negarantujeme, že výše uvedené 

informace dostatečně pokrývají všechny konkrétní případy. Při nesprávném použití COLMEF S.r.l. nenese žádnou odpovědnost 

za škodu třetím stranám nebo kupujícímu. 

 


