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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiBond FX 

Cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a vnější úpravu podlah a stěn 

Vyrovnávací a lepicí tmel pro stavební materiály 

 

Popis 

ResiBond FX je cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a vnější 
povrchovou úpravu podlah a stěn podle ČSN EN 12 004:2008 + A1:2012, typ 
C2 TE S1. ResiBond FX lze použít i jako vyrovnávací a lepicí tmel pro 
stavební materiály. 

 

Výhody 

 skvělá přilnavost k podkladu 
 použití ve vnitřním i vnějším prostředí 
 mrazuvzdorný 

 vysoce flexibilní 
 

Typické 
aplikace 

 lepení těžkých obkladů, mramoru, lícovek, břidlic, keramické slinuté 
dlažby 

 použití na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo  
 lepení polystyrenových desek a desek z minerální vaty 
 armování polystyrenových desek a desek z minerální vaty - jako krycí 

stěrková hmota spolu s výztužnou síťovinou tvoří základní výztužnou 
vrstvu 

 lepení keramických obkladů a dlažeb, desek z přírodního kamene na 
omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo 

 tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm 

 tenkovrstvé stěrkování 
 

Příprava 
podkladu 

Všechny povrchy musí být strukturálně celistvé, bez nečistot jako je olej, 
mastnota, výkvět a prach. Podklad musí být suchý a objemově stálý. Pokud 
je podklad vlhký, probíhá tuhnutí tmelu značně pomalu. Na velmi savých 
podkladech se podstatně snižuje otevřená doba naneseného tmelu a tím i 
plynulost technologie lepení. Je-li třeba zvýšit mechanickou pevnost 
podkladu, napouštíme podklad kotvicím (primárním) nátěrem, např. 
ResiPrimer WB nebo ResiBond SP. 
 
Nanášení primárního nátěru 
Namíchaný primární nátěr je nanášen štětcem nebo štětkou na vodou 
předem nasycený povrch. Ujistěte se, že směs je řádně vetřena do textury 
povrchu. 
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Míchání 

K rozdělání lepidla ResiBond FX použijte pitnou vodu. Suchá směs se 
smíchá s vodou v poměru uvedeném v tabulce Technické informace na 
homogenní, hladkou pastovitou hmotu. Prášek se přidává za stálého 
míchání do vody. 
Pro rozmíchání lepidla je doporučeno použít pomaloběžné elektrické 
míchadlo s vhodným nástavcem (míchadlem). Není dovoleno žádné 
dodatečné přidávání kameniva, pojiva ani jiných přísad k hotové směsi. 
Nepřípustné je prosévání směsi. 
Míchání musí být věnována velká pozornost, aby nedošlo k přemíchání 
materiálu, neboť přítomnost vzduchu ve směsi bude snižovat výsledné 
vlastnosti lepidla.  
Po rozmíchání se lepidlo nechá 5 min. odstát, znovu se krátce promíchá a 
může se aplikovat. 

 

Aplikace 

Při lepení obkladů se lepidlo ResiBond FX nanese v tenké vrstvě na celou 
plochu podkladu hladkou stranou hladítka. Poté se vrstva pročeše zubatou 
stranou hladítka tak, že se zuby hladítka dotýkají podkladu. Do vytvořeného 
lůžka se pokládají za současného přitlačení obkladačky. 
Není dovoleno provádět předběžné vlhčení obkladaček!  
Obkladačky je možné pokládat po otevřenou dobu cca 30 min. (za 
extrémního tepla může být tento čas kratší). Vždy je předem nutné 
vyzkoušet, nejlépe dotykem prstů, zda lepicí vrstva již začala vytvářet 
nelepivý škraloup. Pokud na lepivé vrstvě takový škraloup vznikne, je třeba 
tuto vrstvu v celé nelepivé ploše seškrábnout a na očištěnou plochu nanést 
novou vrstvu lepidla. 
Provedené obklady stěn se mohou vyspárovat nejdříve po jednom dni.  
Podlahové obklady se vyspárují nejdříve po dvou dnech a po sedmi dnech 
se mohou zatížit. 
Pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb se zásadně používá 
nanášení lepidla na podklad i obkladový prvek. 
Termosystémy se lepí na terče umístěné na ploše desky a po jejím obvodu.  
Polystyrénové, voděodolné desky a minerální desky je vhodné lepit stejnou 
metodou jako obkladačky (natáhnout, upravit ozubenou stěrkou a poté 
přikládat na upravenou plochu). Nad 3 m výšky objektu je třeba izolanty 
přichytit na hmoždinky. Po nalepení izolantů se nanese stěrkou tmel a 
armovací síť se zapracuje do základní vrstvy. 
Nejdříve za 48 hodin lze nanášet vrchní omítku.  
V případě nanášení minerální omítky se podklad nejdříve napenetruje a po 
24 hodinách se nanáší vlastní omítka. 
Při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech 
nepoužívat. 
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Technické 
informace 

Sypná hmotnost suché směsi cca 1,3 kg/dm3 

Spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel cca 6 litrů 

Zrnitost směsi 0,0 – 0,6 mm 

Hustota čerstvé a vlhké malty cca 1,60 kg/dm3 

Doba zpracovatelnosti 2 hodiny 

Otevřená doba cca 30 minut 

Teplota při zpracování min. 5 °C, max. 25 °C 

Počáteční tahová přídržnost ≥ 1 N/mm2  (ČSN EN 1348 8.2) 

Tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 1 N/mm2  (ČSN EN 1348 8.3) 

Tahová přídržnost po působení tepla ≥ 1 N/mm2  (ČSN EN 1348 8.4) 

Tahová přídržnost po vystavení cyklům 

mrznutí - tání 

≥ 1 N/mm2  (ČSN EN 1348 8.5) 

Doba zavadnutí: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 po min. 20 min. (ČSN EN 1346) 

Skluz ≤ 0,5 mm  (ČSN EN 1308) 

Faktor difúzního odporu vodní páry μ ≤ 20 

Deformovatelná malta: průhyb ≥ 2,5 mm a < 5 mm 

Reakce na oheň třída A1 

 

Spotřeba 
cca 2 kg/m2 

Poznámka: jedná se o orientační spotřebu suchého prášku. 
 

Vzhled ResiBond FX je šedý prášek. 
 

Balení 
25 kg pytel 
42 pytlů na paletě (1050 kg) 

 

Čištění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý 
materiál odstraníte mechanicky. 

 

Skladování 
ResiBond FX musí být skladován v suchu pod zakrytím, ne přímo na zemi.  
Chraňte materiály před zdroji vlhkosti a mrazu. 
Záruční doba při dodržení uvedených podmínek je 6 měsíců.  

 

Ochrana 
zdraví 

Výrobek je na cementové bázi, může tedy zapříčinit popálení očí a pokožky, 
které musí být během použití chráněny. Vždy používejte ochranné rukavice 
a obličejový štít. Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte proudem čisté 
vody. Vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Okamžitě vyhledejte 
lékaře. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 
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Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


