
 

PRZEZNACZENIE  

LEPIK EXTRA stosowny jest do: 

 przyklejania papy asfaltowej do podłoża 

betonowego 

 sklejania warstw papy asfaltowej przy pokryciach 

wielowarstwowych 

 wykonywania izolacji przeciwwilgociowej 

DANE TECHNICZNE 

Skład:  mieszanina asfaltów, rozpu-

 szczalników, wypełniaczy  

 i dodatków uszlachetniających 
 

Czas schnięcia:  około 24 h 

Temperatura zapłonu 

wg Martensa–Penskiego: od 31
 o
C do 40 

o
C 

Spływność  masy z papy 

w temperaturze 60 +/- 2 
o
C 

przy kącie nachylenia 45 
o 

w czasie 5 h: nie spływa 

Zdolność klejenia 

papy do papy: 240 N 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B 24620:1998/Az1:2004 

 

 

 SPOSÓB STOSOWANIA 

Nanosić cienką warstwą szczotką dekarską lub pacą na 

suche, oczyszczone podłoże. Papę nałożyć, w zależności 

od temperatury otoczenia po upływie ok. 5-20 min, tj. po 

uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkości, a następnie 

dokładnie docisnąć do podłoża. Smarować zarówno 

podłożę jak i papę. W przypadku występowania zjawiska 

wywijania się brzegów papy należy je obciążyć 

odpowiednio listwami. Zaleca się stosowanie lepiku na 

zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. UWAGA ! W 

czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac należy 

wstawić opakowanie z LEPIK EXTRA do ciepłego 

pomieszczenia na 1-2 doby. Masę można przechowywać 

w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas 

przechowywania na zewnątrz pomieszczeń w polskiej 

strefie klimatycznej).  Nie należy prowadzić prac podczas 

opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. 

ZUŻYCIE 

0,8 kg/m
2 

OPAKOWANIA 

18 kg 

PRZECHOWYWANIE 

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach - 360 dni od daty produkcji. 

UWAGI 

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościo-

wej oraz do materiałów smołowych. 

Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie stosować 

w kontakcie ze styropianem. Przy pracy należy nosić 

odzież, okulary i rękawice  ochronne. Wyrób należy 

stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. 

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. 

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można 

czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje nin iejsza 

instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. 

 

       wydanie 01140331 

EXTRA 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

LEPIK EXTRA 

 

lepik do przyklejania pap asfaltowych do betonów i tynków, klejenia pap między 

sobą.  


