TEHNIČNI LIST: IMOSIP
Lepilo za vse vrste porobetonov in kombi plošče
LASTNOSTI
IMOSIP je suha mešanica sive barve iz čistega kremenovega peska, Portland cementa in posebnih dodatkov.
UPORABA
IMOSIP se uporablja za zidanje in oblaganje z bloki ali ploščami iz vseh vrst porobetona, ter za lepljenje fasadnih
kombi plošč. Z Imosipom lahko lepimo tudi kameno volno, kot so Tervol plošče ali lamele, vendar za ta namen
nudimo specialno lepilo z zelo povečano paropropustnostjo. Predvsem pri lepljenju lamel iz kamene volne
priporočamo lepilo Imoterm, saj v tem primeru lepilo nanesemo po celotni površini zidu in je zato pomembna
njegova prednost v paropropustnosti, pa tudi v lažji obdelavnosti.
IMOSIP se uporablja izključno za lepljenje, ne pa za izravnavo porobetona ali kombi plošč.
TEHNIČNI PODATKI
Delovna temperatura

+5 do +30°C

Voda za pripravo

5,5-6,5 l na 25 kg suhe mešanice

Čas uporabnosti pripravljenega lepila

min. 4 ure

Odprti čas

20 min

Polna obremenitev

po 14 dneh

Navedbe časov veljajo pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature in vpojnejše podlage te vrednosti
ustrezno znižajo, nižje temperature, debelejši nanosi in povišana zračna vlaga pa vrednosti zelo zvišajo
Poraba pri oblaganju s porobetonom ali kombi ploščami

3-5 kg/m2

Poraba pri oblaganju s kameno volno

5-8 kg/m2

Poraba pri zidanju

25kg/m3 porobetona
ali 2,5kg/m2 10cm debelega zidu
ali 7,5kg/m2 30cm debelega zidu

Čiščenje orodja

v svežem stanju z vodo vsaki dve uri

Skladiščenje

zaradi kvalitetne embalaže ni posebnih zahtev

Rok trajanja

24 mesecev

Pakiranje

PE vreče v natron vreči po 25 kg

PODLAGA
Pri zidanju pri temperaturah do 25°C in vlagi nad 50%, porobetona ni potrebno navlaževati, le očistimo ga prahu.
Pri višji temperaturi in nižji vlagi, pa priporočamo rahlo navlažitev lepljene površine, vendar le če uporabljamo
popolnoma suh porobeton. Podlaga za oblaganje mora biti čista, ravna, brez razpok in trdna. Prašne, zelo vpojne
in slabše podlage dobro očistimo in nekaj minut pred lepljenjem premažemo z emulzijo Imokril.
PRIPRAVA LEPILA
25kg lepila med mešanjem dodajamo v 5,5 do 6,5l vode in po petih minutah še enkrat dobro premešamo z
električnim mešalom. Lepilu, ki je že v fazi vezanja, ne smemo dodajati vode. Nanešeno lepilo ne sme zmrzniti od
tri do sedem dni po nanosu, odvisno od debeline oziroma vlage v lepilu. Sredstev proti zmrzovanje ne smete
dodajati.
VGRAJEVANJE
Lepilo nanašamo z zobato lopatico (višina zob več kot 8 mm), da zagotovimo stik po celotni površini. Pri lepljenju
kamene volne moramo lepilo rahlo vtreti v ploščo z ravnim delom, nato pa ga oblikovati z zobatim delom gladilke.
Za nanašanje lepila na lamele uporabite specialno orodje, ki vam zelo olajša delo. Če so stene ravne ni potrebno
nanašati lepila obojestransko.
Pri lepljenju kombi plošč moramo nanašati lepilo po celotnem obsegu in na vseh točkah, kjer so pritrdila.
PODATKI ZA VARNOST
Imosip ima oznako nevarnosti Xi-dražilno. Ker vsebuje cement, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri
delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se
posvetujemo z zdravnikom. Podatki so zbrani na podlagi naših preiskav in izkušenj iz dolgoletne prakse. Zaradi
narave materialov so vedno možna določena odstopanja. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali
zaradi nepravilne uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo odgovornosti. Zato smo vam vedno na voljo
za strokovno pomoč na tel. 041 655 415.

