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Popis materiálu 
 

Armovací lepidlo fermacell HD je elastické jednosložkové lepidlo na disperzní bázi. 

 

Použití 
 

Armovací lepidlo fermacell HD je nezbytnou součástí vyztužení spár exteriérového systému fermacell 

Powerpanel HD.  

Armovacím lepidlem se přetírá armovací páska fermacell HD, která se používá jako výztuž spojů desek 

fermacell Powerpanel HD aplikovaných jako ochrana proti povětrnostním vlivům nebo jako nosná deska 

omítkového systému. 

 

Vlastnosti 
 

 Disperzní nátěr – elastický, pevný spoj, na bázi akrylátu 

 Ihned připraveno k použití - mnohostranně použitelné 

 Tepelně odolné v rozsahu od -20 °C do +70 °C 

 Bez označení – neobsahuje rozpouštědla, pH neutrální 

 V souladu s exteriérovým systémem fermacell Powerpanel HD. 

 

Zpracování 
 

Po aplikaci armovací pásky fermacell HD se tato páska okamžitě přetře v celé šířce armovacím 

lepidlem fermacell HD. Všechny spoje, které nebudou zakryty spárovací technikou, musí být přetřeny 

nejméně jednou vrstvou armovacího lepidla fermacell HD. 

 

Na armovací lepidlo může být – v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu – po době schnutí cca 

24 hodin (+20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) nanášen omítkový systém Powerpanel HD. 

 

Při zpracování prosím dodržujte naše podrobné pokyny pro zpracování, uvedené v brožuře:  

 fermacell Navrhování a provádění dřevostaveb 

 

 

Armovací lepidlo fermacell HD 
Pro přetření armovací pásky fermacell HD  

 

http://www.fermacell.cz/cz/docs/drevostavby-navrhovani-provadeni-fermacell.pdf
http://www.fermacell.cz/cz/docs/drevostavby-navrhovani-provadeni-fermacell.pdf
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Materiálové charakteristiky  

Forma dodání 2,5 l vědro 

Hustota cca 1,25 g/ml 

Viskozita Pastovitá 

Nanášení Natírání nebo válečkování 

Zpracovací teplota > 5 °C až 30 °C 

Spotřeba 
cca 60 g/bm spáry 

cca 50 bm / vědro 

Doba schnutí 
Odolné proti dešti po cca 8 h 

Nanášení dalších materiálů po cca 24 h 

Odolnost proti UV 6 měsíců 

Skladování 
12 měsíců, neotevřené, v chladném, 

suchém a bezmrazém prostředí 

Barva Bílá 

Obchodní data  

Číslo zboží 79056 

EAN 40 0 7548 00373 5 

Hmotnost / vědro cca 3,6 kg 

Vědra / paleta 108 ks 
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Další komponenty exteriérového systému fermacell jsou: 

 Armovací páska fermacell HD 

 Armovací tkanina fermacell HD 

 Lehká malta fermacell HD 

 Soklový profil fermacell HD 

 Stropní profil fermacell HD 

 

Další pokyny  
 

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují 

směrnice, normy, standarty, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství 

možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy 

Fermacell. 

 


