
 

 

Tovcol TP2C brez topil 

DVOKOMPONENTNO EPOKSI-POLIURETANSKO LEPILO  
 
Epoksi-poliuretansko lepilo, popolnoma brez vonja, vode in topil, primerno za lepljenje klasičnih 
ali že izgotovljenih lesenih talnih oblog vseh dimenzij na betonske podlage, anhidridne, tudi na 
pred-obstoječe in ne-vpojne podlage 
(npr. keramika,  marmor, kovinske konstrukcije, itd.).  
Lepilo se utrjuje zaradi kemijske reakcije med dvema komponentama in doseže močan lepilni 
stik z zelo dobro oprijemljivostjo. 
Lepilo TOVCOL TP2C omogoča lažje nanašanje z boljšim izkoristkom materiala, je elastičen in ima dolg odprti 
čas uporabe. Primerno za uporabo za tla s talnim gretjem. 
Ker je vsebnost topil minimalna in posledično zelo nizka vsebnost HOS ima lepilo majhen vpliv na okolje in 
visoko stopnjo varnosti za polagalca.  
 

Tehnični podatki pri T=20 °C, 60% rzv.  
 

Izgled Gosta pasta 

Razmerje uporabe A + B 9:1 utežno 

Specifična masa mešanice 1,690 kg/l 

Viskoznost mešanice 49000 mPas – Brookfield, spindle 7,50 vrt/min 

Odprti čas mešanice 2 h 

Čas strjevanja 8 – 10 h 

Možnost hoje Po 24 h 

Brušenje Čez 2 – 3 dni 

Poraba 900 – 1400 g/m2 – 10 mm lopatica 

Prelomna obremenitev > 3,5 N/mm2 v skladu z UNI EN 14293 

Temperatura ob nanosu od + 10 °C do + 35 °C 

Shranjevanje 12 mesecev v originalni zaprti embalaži pri temp. > 10 °C 

Čiščenje orodja Redčilo Diluente S/23 takoj, mehansko če se strdi 

Čiščenje madežev Dokler je sveže s čistilom Stripcoll; mehansko če se strdi 

Pakiranje 9 + 1 kg  

Barve Svetli les zaloga, temni les po naročilu 

 
Priprava podlage: 
Podlaga mora biti ravna, odporna na pritisk in trenje, brez prahu in krušljivih delcev, ne pregroba in dovolj 

vpojna. Morebitne ostanke starih premazov ali lepil je potrebno odstraniti. 

Vsebnost vlage ne sme presegati 2%; za tiste na podlagi mavca ali anhidrida pa 0,5%. Če je vlaga višja (max 5 

%) je obvezna uporaba enega od prajmerjev za parno zaporo: PRIMER PU-100, ADEBLOK T19, TOVERFIX ali 

PU-FIX 60.  

Morebitne razpoke in reže na betonskih površinah je potrebno popraviti s sintetičnimi maltami, ki jih dobimo 

iz PRIMER PU100, TOVERFIX ali ADEBLOK T19, zmešanimi s kremenčevim peskom. 

Neravne betonske podlage je potrebno zravnati z ustrezno izravnalno maso kot npr. Rockfloor F10 ali s 

sintetično malto, ki jo dobimo iz ADEBLOK T19 zmešanim s kremenčevim peskom.  

Slabe, krušljive in neutrjene betonske podlage je potrebno na površini utrditi s prajmerji kot so PRIMER PU-

100, ADEBLOK T19, TOVERFIX ali PU-FIX 60. V globino, če je potrebno pa z PRIMER TS. 

Anhidridne podlage je potrebno obrusiti in s sesalcem posesati prah. Če so preveč prašne uporabiti 

protiprašni prajmer NANOFIX. Maximalna vrednost vlage za pravilno polaganje na mavčnih in anhidridnih 

podlagah je 0,5 %. 

Podlage s talnim gretjem se po potrebi lahko utrdi s PRIMER TS ali s prajmerjem, ki ne vsebuje topil kot 

PRIMER PU-100 ali ADEBLOK T19 še preden se vklopi talno gretje. Maximalni preostanek vlage v podlagi 

mora biti manjši kot 1,7 %. V vsakem primeru se bo vlaga znižala po vklopu talnega gretja čeprav ni bila 

narejena parna zapora. 



Posebno gladke podlage  kot so keramika, brušen kamen, marmor  je potrebno narediti dobro hrapave ali jih 
dobro razmastiti. V primeru previsoke vlage (do 5 %) jih je potrebno obdelati s 3 komponentnim prajmerjem 
IDROBLOCK C3. Na zelo dobro očiščeni keramiki se lahko uporabi pospeševalec lepljenja P.E.P.P.  
Če so podlage v zelo slabem stanju in je vlaga previsoka je mogoča njihova odstranitev. 
 
Polaganje lesene talne obloge  
Stresite komponento B v posodo komponente A in temeljito premešajte z električnim mešalcem, dokler ne 
dosežete homogene in enakomerne paste. V primeru ročnega mešanja homogenosti ne boste dosegli.  
Tako dobljeno pasto se nanaša z nazobčano lopatico št. 5 (zob 10 mm) na pravilno pripravljeno podlago. 
Deske položite in rahlo pritisnite, da pride do enakomernega kontakta z lepilom. 
Priporoča se priprava mešanice cele embalaže, da ne pride do napačnega doziranja in nepotrebnih posledic 
kot so slabše mehanske lastnosti, vidni ostanki lepila na spojih. 
Med polaganjem se ne priporoča nanašanja lepila po robu lesenih deščic, saj na tak način preprečite naravno 
raztezanje lesa. Priporočamo pa mazanje deščic po robu s konca z vinilnim lepilom vrste TOVCOL SE, da tako 
omogočite dober oprijem les-les in s tem preprečite drsenje letvic.  
Za optimalno polaganje se svetuje nanos lepila na 60 – 70 % celotne površine, temperatura naj ne bo nižja od 
10°C in relativna zračna vlažnost ne višja od 80 %. 
Pri polaganju gotovega parketa je primerno očistiti ostanke lepila, ko je to še sveže, s čistilom STRIPCOLL. Ko 
se lepilo strdi se ga očisti samo mehansko. 
 
Opombe 
Pred polaganjem je obvezno preveriti vsebnost vlage v lesu in podlagi. 
Polaganje parketa na podlage, ki so premazane z vinilnimi prajmerji ni dovoljeno. 
Ob stenah pustite približno 1 cm reže , da omogočite naravno raztezanje lesa. 
Lepilo ni primerno za zunanjo uporabo.  
 
TOVCOL TP 2C je lepilo popolnoma brez vode; to omogoča polaganje vseh vrst parketa.  
V primeru velikih formatov je vseeno priporočljivo v prvih 12-24 urah površino obtežiti. 
 
Varnostni napotki  
PROIZVOD JE NAMENJEN SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Strogo upoštevajte navedbe na etiketah in 
pred uporabo preglejte varnostne specifikacije. 
 
Odlaganje odpadkov  
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 
Informacije v tem tehničnem listu veljajo le kot napotek in ne vplivajo na našo odgovornost. Uporabo 
prilagodite okoljskim zahtevam in materialom katere se obdeluje.  
 
 
 
 
 
OPOZORILO: Vse informacije, navedene v tem tehničnem listu so informativne narave in nas ne zavezujejo k odgovornosti. Prosimo, da pri 
uporabi naših izdelkov upoštevate pogoje okolja ter materiale za obdelavo. Za dodatne informacije o izdelkih in njihovi uporabi se obrnite 
na Tover, oddelek za tehnično pomoč.  
REV. 2  16-11- 2017  Ta  teh nični  l i s t  na dom eš ča  pred h od no  v erz i jo .  
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