
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lepik do Papy  

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

Lepik do papy jest jednokomponentowym lepikiem bitumicznym przeznaczo-

nym do przyklejania pap bitumicznych lub asfaltowych (powłokowych, izola-

cyjnych) na zewnątrz budynków.  

Materiał nie jest przeznaczony do klejenia pap smołowych oraz pap asfalto-

wych na taśmach aluminiowych oraz do stosowania na podłożach smołowych. 

Lepik można stosować na zagruntowanych podłożach betonowych, drewnia-

nych lub na innych papach asfaltowych lub bitumicznych. 

 

Przygotowanie podłoża 

  

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od mrozu, nośne, wolne od luźnych części i 

rys oraz wszelkich powłok mogących działać separująco.  

Nierówności należy wyrównać odpowiednią do podłoża zaprawą wyrównującą. 

Wszystkie podłoża mineralne oraz chłonne podłoża drewniane lub drewnopodobne 

należy zagruntować Gruntem bitumicznym Ultrament. Przed układaniem lepiku na-

leży upewnić się czy nie ma niezwiązanych, luźnych części poprzedniego pokrycia 

papowego. Nieduże, luźne fragmenty papy, wybrzuszenia i inne ubytki można na-

prawić przy pomocy Masy naprawczej Profi Ultrament.  

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia temperatura nie 

spadła poniżej +10°C. przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału. 



 
 
 
 
 
 
  

Obróbka 

 

Lepik do papy należy przed użyciem dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoob-

rotowego. Po wymieszaniu lepik jest gotowy do użycia. Lepik do papy nakładamy na podłoże 

przy pomocy szczotki dekarskiej lub pacy zębatej 4mm. Nakładamy na szerokość papy i ukła-

damy papę na lepiku dociskając do podłoża. Kolejne arkusze papy układamy z zakładem, 

zgodnie z zaleceniami producenta papy.  

W przypadku wywijania się brzegów papy należy je obciążyć do czasu związania lepiku. Lepik 

do papy Ultrament jest przeznaczony do stosowania na zimno, nie podgrzewać na ogniu. 

 

 

Wskazówki 

 

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonego lepiku tempe-

ratura nie spadła poniżej +10 °C. Prac związanych z przyklejaniem papy nie wolno prowadzić 

w pełnym słońcu i na rozgrzanej powierzchni. Może to spowodować gwałtowne wiązanie 

lepiku a w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia parametrów wytrzymałościowych.   



 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa emulsja bitumiczna  

Kolor brązowo- czarny 

Konsystencja gęsta emulsja, pasta 

Czas schnięcia Ok.24 godziny 

 

Temperatura obróbki 

 

podłoża i powietrza od +10°C do + 30°C 

 

Czas obróbki ok. 60 minut  

Zużycie 

 

ok. 600-700g/m² 

 

Czyszczenie w stanie świeżym wodą,  

po wyschnięciu benzyną lakową 

Narzędzia mieszadło wolnoobrotowe 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi prze-

pisami 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu 

wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji w ory-

ginalnie zamkniętym opakowaniu 

Opakowanie 1 kg. – opakowanie z tworzywa sztucznego 

5 kg. – opakowanie z tworzywa sztucznego 

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jed-
nakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawo-
dawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu po-
wyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści na-
szych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy 
stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się do-
tychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod względem 
technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


