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materiály & technologie vinylové podlahoviny

Sortiment lepidel na našem trhu

Lepení vinylů, vinylových dílců
a PVC podlahovin
Čím lepit vinylové a PVC podlahoviny ať už v pásech, nebo v dílcích – to byla otázka pro dovozce stavební 
chemie, kteří ze svého sortimentu vybírali vhodný materiál.

Lze říci, že v popředí pelotonu podlahových krytin se již nějaký čas zdatně 
pohybují tzv. vinylové podlahoviny. Jedná se o typ krytin v pásech i seg-
mentech. Dnes jsou vnímány jako podlahoviny segmentové, které jsou 
zejména z hlediska designu posunuty na úroveň krytin ze dřeva, přírodního 
kamene a z jiných materiálů. Většinou se jedná o podlahoviny skládané 
z lamel a šablon obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Mezi jednotlivé 
lamely lze vkládat i dekorační pásky, které vytvoří speciální kontury. Kom-
binací různých tvarů a dezénů lze dotvářet interiéry a interiéroví architekti 
této možnosti často využívají.
Technické parametry tyto podlahoviny předurčují k užití v širokém spektru 
interiérů. Mohou to být obytné i kancelářské prostory, obchodní a kulturní 
centra, bývají to i sportovní prostory. Právě požadavek na zatí žení těchto 
podlahovin určuje způsob pokládky, zejména přípravu podkladu a výběr 
vhodného typu lepidla. Specifické pro vinylové podlahoviny je, že se většinou 
neprovádí vzájemné spojení dílců např. svařením šňůrou. Některé dílce jsou 
vyráběny se spojovacími zámky, zde je nutné zásadně dodržet technologické 
pokyny výrobců.

LEPIDLA ZNAČKY UZIN
Pod značkou UZIN jsou na český trh 
dodávána lepidla, která lze úspěšně 
použít na pokládku vinylových podla-
hovin. Prémiovým lepidlem této značky 
je disperzní a vlákny vyztužené lepidlo 
UZIN KE 66. To se doporučuje pro 
kladení vinylových podlahovin 
v bytech i komerčních pro-
storech. Při vyšším zatí žení 
podlahy, např. při podlahovém 
vytápění, v zimních za hradách, 
v místnostech s velkoplošným prosklením stěn, v místech s velkým me-
chanickým zatí žením, zde všude je použití lepidla UZIN KE 66 nezbytné. 
V současné době vyžadují tento typ lepidel, tzv. mokré lepidlové lože, pro 
lepení vinylových podlahovin jejich renomovaní výrobci. Setkáváme se 
i s požadavkem nalepit vinylové krytiny v koupelnách, v okolí vnitřních 
bazénů, v plochách, kde lze předpokládat výskyt vody. Jak už bylo řečeno, 
vinylové dílce se většinou nespojují a spára mezi lamelami zůstává otevřená. 
Proto je nutné ve spojení s utěsněním spodní konstrukce proti vlhkosti 
používat lepidla, která jsou vodě odolná. Uzin doporučuje epoxidové lepidlo 
UZIN KR 421. Reaktivní lepidla se uplatní i v prostorech, kde je vinylová 
podlahovina vystavena vysokému mechanickému namáhání. Pokud budou 
pokládány v plochách standardního zatí žení, např. běžný obývací pokoj bez 

podlahového vytápění, pak lze použít disperzní lepidlo UZIN KE 2000 S. 
K lepení detailů a ke speciálnímu lepení lze použít disperzní kontaktní lepidlo 
UZIN WK 222. Zmíněná lepidla jsou dodávána i ve verzích vodivých, tedy 
UZIN KE 66 L, UZIN KR 421 L a UZIN KE 2000 SL. Uzin nabízí v systému 
switchTec pro pokládku vinylových podlahovin i speciální lepicí fólie Sigan 
Elements a Sigan Elements Plus. Jsou vhodné pro bytovou a komerční zátěž 
a jsou určeny především pro vinylové krytiny. Výhodou je rychlá pokládka 
s minimálním vlivem na okolí, s okamžitým zatí žením položené plochy 
a s možností pozdější rychlé výměny staré podlahoviny za novou. K fixaci 
vinylových podlahovin může být použit systém UZIN U 3000.

www.uzin.cz
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