
První příjemce: ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00  Praha 10, tel.: 271 096 610, e-mail: anvitrade@anvitrade.cz 

 

 
T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

ROLL TACK 
Lepidlo nanášené válečkem pro kladení LVT (heterogenních vinylových podlahovin)  
 
 
POPIS VÝROBKU: 
Inovativní lepidlo na disperzní bázi pro nanášení vestoje válečkem a rychlou, čistou a ergonomickou pokládku 
vhodných heterogenních vinylových podlahovin ve formátu prken nebo dlaždic na podlahovou stěrkovou hmotou 
připravené podklady v interiéru.  
Pouze pro podlahoviny, jejichž výrobce schvaluje použití válečkovatelných lepidel!  
 
OBLAST POUŽITÍ: 
ROLL TACK je určen pro kladení heterogenních vinylových podlahovin ve formátu prken nebo dlaždic na 
vyhlazovací stěrkou připravené podklady v bytové i veřejné výstavbě. Pouze pro interiéry. 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI: 
- s velmi nízkým obsahem emisí    - pro interiér 
- velmi dlouhá doba pro pokládku    - bez obsahu rozpouštědel  dle TRGS 610 
- vysoká vydatnost     - pachově neutrální 
- krátká doba odvětrání     - okamžitá zatížitelnost  
- žádné mačkání lepidla při bodovém zatížení  - zpracovatelné vestoje 
- vhodné pro kolečkové židle dle ČSN EN 12529  - dobrá možnost renovace    
- na veškeré stěrkové hmoty BOSTIK 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze disperze na bázi syntetické pryskyřice s lepivost zesilujícími 

přísadami 
 

Barva ledově modrá  

Viskozita pro nanášení válečkem 

Specifická hmotnost  1,03 kg/l
 

Teplota při zpracování 
 
 
Relativní vzdušná vlhkost 

nejlépe mezi +15°C až +20°C, teplota podkladu musí být 
min. +15 °C. teplota vzduchu min. +18 °C 
 
max. 75%, doporučená 40% až max. 65% 
 

Doporučený způsob nanášení  
 
Doba odvětrání 
 
Doba pro kladení 
 
Doba schnutí po pokládce 
 
Zatížitelnost 
 
Pro kolečkové židle (kolečka dle ČSN EN 12529) 

speciálním válečkem Bostik: 80 – 120 g/m
2
   

 
cca 15-20 minut (dle podmínek) 
 
cca 120 minut (dle podmínek) 
 
žádná 
 
okamžitě po položení 
 
ano 
 

Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky 
 
 

pro nezaschlý materiál voda, případné znečistění 
z podlahoviny ihned odstraňte 
 

GISCODE/GEV-EMICODE D 1/EC 1 PLUS 

 
Skladování, skladovatelnost 

 
v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před 
mrazem, 12 měsíců 



 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný 
efekt v jednotlivých případech  přesto  nemůžeme  převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi 
neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. 
 
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                             Vydání: 11. 11  
  

 

  

Veškeré údaje jsou přibližné a jsou ovlivněny klimatickými podmínkami v řešeném prostoru a rozličnou 
nasákavostí podkladu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Podklad musí být rovný, pevný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a před pokládkou se odborně 
připraví vyhlazením a sjednocením nasákavosti aplikací vhodné stěrkové hmoty Bostik v síle vrstvy min. 2 mm 
a systémové penetrace podle typu podkladu.  
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
ROLL TACK se před použitím důkladně promíchá. Vyschlá stěrková hmota Bostik se opatří penetrací ROLL 
BASE, která se nanáší velurovým válečkem s krátkým vlasem Bostik Special Roller. Penetrace se používá 
z důvodu navázání prachových částic a zvýšení přilnavosti k podkladu. Nanesení penetrace je možné provést den 
předem nebo před pokládkou podlahové krytiny. Doba schnutí penetrace je min. 15 minut na cementových 
stěrkách nebo min. 30-60 minut na sádrové stěrce Niboplan S 21. Podlahové dílce, které se budou pokládat 
pomocí ROLL TACK musí být aklimatizovány (min. 24 hodin, optimálně vyjmutí z kartonů), bez pnutí a ležet 
volně bez zvlnění. 
ROLL TACK se nanáší válečkem Bostik Special Roller v rovnoměrné vrstvě na podklad, přičemž se zabraňuje 
tvorbě kaluží nebo shluků lepidla. Podlahovina se klade do zavadlého a lepivého (test prsty) lůžka a poté se 
přihladí. Po položení se celá plocha zaválcuje (válec o hmotnosti 50 kg). 
Heterogenní vinylové podlahoviny lze pokládat i kontaktním způsobem. Při takovémto způsobu pokládky se 
lepidlo nanese na podklad i rubovou stranu podlahoviny a nechá se zaschnout do transparentního filmu. Poté se 
k sobě lepené plochy přiloží a přitlačí.  
Nepoužívejte na zbytky původních lepidel, neboť by docházelo k jejich otisku na povrchu podlahoviny. Dále by, 
z důvodu migrace změkčovadel, hrozila tvorba nepříjemného zápachu v místnosti.  
Položená plocha je okamžitě pochozí, zatížitelná a lze ihned nanášet případné povrchové ochranné vrstvy.    
Výměna položených dílců je velice snadná a zpravidla se obejde bez další přípravy podkladu. 
 
Mezi pracovními kroky PENETROVÁNÍ a NANÁŠENÍ LEPIDLA vždy vyměňte váleček za nový!  
 
 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
Pouze pro podlahoviny, jejichž výrobce schvaluje použití válečkovatelných lepidel!  
Nelze přebírat záruky za objemové změny podlahových dílců např. z důvodu jejich roztažnosti při zvýšení teploty, 
(vznik „stříšek“ ve spojích) nebo smrštění dílců při snížení teploty (tvorba spár).  
 
V následujících případech doporučujeme používat lepidlo POWER ELASTIC: 

- Potěry s podlahovým (výhradně teplovodním) vytápěním 
- V prostorách s intenzivním a častým čištěním (např. nemocniční pokoje) 
- U typů podlahovin, jejichž výrobce předepisuje tzv. „mokrá“ lepidla. 

 
V následujících případech doporučujeme používat lepidlo NIBOFLOOR PU 16: 

- V prostorách s občasným zatěžováním vlhkostí (např. vestibuly veřejných staveb, koupelny a jiné vlhké 
prostory) 

- V prostorách se silným slunečním svitem / změnami teplot (např. zimní zahrady, tmavé dekory apod.). 
 
 
DODÁVANÉ BALENÍ:  kanystr - 10 kg  


