
Oblasť použitia:   
Disperzný tmel OBITMEL je určený k 
okamžitému použitiu na lepenie všetkých 
typov dekoračného obkladu DEKOBRIK a 
iných dekoratívnych prvkov z vyľahčeného 
cementového konglomerátu a syntetických 
živíc na steny v interiéri a exteriéri. 
OBITMEL, ktorý sa pretlačí do špár plní pri 
vhodnom uhladení funkciu špárovacej 
hmoty. 
 
Technické údaje:  
Surovinová báza: syntetické živice vo 
vodnej disperzii, minerálne plnivá 
Forma: pastovitá hmota 
Doba zavädnutia :10-20 minút v závislosti 
od teploty

Spotreba: 

2cca 3-5 kg/m  - v závislosti od typu 
DEKOBRIK-u a podkladu.
 
Príprava podkladu: 

Spracovanie: 
Lepidlo OBITMEL sa neupravuje, je 
okamžite pripravené na použitie. Nie je 
možné ho riediť vodou!

V prípade aplikácie s dekoračným 
obkladom DEKOBRIK pláty, kde lepidlo 
slúži aj ako špárovacia hmota je spotreba 
tmelu 

Lepenie a špárovanie:
Naneste OBITMEL pomocou špeciálnej 
zubovej stierky s polkruhovými zubami (cca 
20x15mm), prípadne klasickej zubovej 
stierky s velkosťou zubov 10-12mm v 
dostatočnom množstve. 
DEKOBRIK pláty alebo jednotlivé kusy 
lepíme tak, že ich zatlačíme do OBITMELU. 
V prípade lepenia DEKOBRIK-u pláty je 
nutné aby OBITMEL vyšiel cez oká sklenej 
mriežky v dostatočnom množstve. 
Následne špárujeme vlhkým štetcom, ktorý 
si občas namáčame do vody. 
Je potrebné jednotlivé pláty DEKOBRIK-u 
špárovať čo najskôr aby nedošlo k 
zaschnutiu lepidla. 

Podklad musí byt pevný, rovný, suchý, čistý, 
zahladený a bez uvoľňujúcich sa častíc, 
ktoré môžu brániť lepeniu.

Špeciálne upozornenia:
Nepoužívajte OBITMEL na plochy a 
povrchy ktoré sú vlhké, trvalo vystavené 
nadmernej vlhkosti ( bazény,sauny, atď.). 
Nedoporučujeme používať OBITMEL na 
lepenie nesavých obkladov a na nesavé, 
prípadne kovové podklady.

Aplikácia

Disperzný tmel OBITMEL

Obifon

Čistenie:
Zvyšky lepidla a pracovné náradie je 
nutné po ukončení práce ihneď umyť 
vodou. Lepidlo nespracovávať pri 
teplotách nižších ako +5 °C ! 

Bezpečnostné odkazy:
Pri lepení používajte gumené rukavice a 
ochranné okuliare. Pri styku s pokožkou 
umyť  vodou, dobre opláchnuť. Pri 
zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom 
vody. Po požití  vypiť veľké množstvo 
vody a vyhľadať lekára.
 
Zneškodnenie obalu:
Po vyčistení obalu tento odovzdajte na 
recykláciu alebo zlikvidujte ako odpadový 
plast.

Skladovanie: 
Obaly  skladujte  dobre uzavreté,  v 
suchom prostredí. Neskladujte na voľnom 
priestranstve. Zabráňte zamrznutiu 
produktu! Teplota nesmie klesnúť pod 5 
oC!

Doba použiteľnosti: 
1 rok od dátumu výroby

Balenie: plastové vedrá 

Výrobca:
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