
                               T e c h n i c k ý    l i s t                                  
                                              

                              UNILAX  SD - 20 
 
 
Zloženie Homopolymerná polivinylacetátová disperzia bez plnidiel obsahujúcich  
 zmäkčovadlo. Emulzný systém sa skladá z neionogenného emulgátoru  
 a polyvinylalkoholu ako ochranného kaloidu. UNILAX SD-20 nevykazuje 
 žiadne riziká z hľadiska zdravia a použitia. 
 
Vlastnosti ð Na báze vodnej disperzie s charakteristickou vôňou. 
 ð Netoxický, nehorľavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotne nezávadný; 
 ð Biologicky odbúrateľný; 
 ð Film disperzie je transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý; 
 
Použitie UNILAX SD-20 je univerzálna disperzia so širokou možnosťou použitia. Je 
 vhodná na výrobu interiérových náterových látok, kde plní funkciu  
 disperzného pojiva a zabezpečuje odolnosť proti oteru. Zároveň sa používa 
 ako plastifikačná  prevzdušňovacia prísada do murovacích mált, omietok, 
 cementových náterov a iných stavebných zmesí v množstve do 5% na 
 hmotnosť cementu, resp. vápna. Zlepšuje spracovateľnosť zmesi, zvyšuje  
 pružnosť, priľnulosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť 
 vody. Po zriedení v pomere 1:4 je vhodná na penetráciu nadmerne savých  
 podkladov pred lepením disperznými lepidlami, pred maľovaním v  
 interiéroch a pred nanášaním disperzných stierok. UNILAX SD-20 bez 
  riedenia sa používa i ako lepidlo na lepenie textilných tapiet a ako 
 univerzálne disperzné lepidlo v papierenskom a polygrafickom priemysle. 
 V textilnom priemysle má využitie na tuženie nití a textílií. Vo výrobe  
 kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu. 
 
Balenie 1 kg a 5 kg PP  vedro  , PE súdok 30 kg; sud 200 kg 
Farba Biela – po stvrdnutí svetlo hnedá 
 
Parametre  
 Sušina % min. 46 
 Viskozita mPa.s 3.103 – 5.103 (Rheotest) 
  mPa.s 4.103 – 19.103 (Brookfield RVT, ISO 2555) 
 pH  3 – 5 
Minimálna teplota tvorenia filmu °C; +2 
 Veľkosť častíc nm 300 - 3000 
 

Parametre plastifikačnej a prevzdušňovacej prísady do murovacích mált 
(EN 934-3: 2003, T.2) 

 Obsah chloridov max. 0,1% 
 Obsah alkálií max. 0,5% 
 Pevnosť v tlaku po 28 dňoch skúšobná zmes > 70% kontrolnej zmesi 
 Obsah vzduchu po bežnom miešaní A1 = 17 ± 3% objemu 
 Obsah vzduchu po 1h státia > A1 – 3% 
 Obsah vzduchu po predĺženom miešaní < A1 + 5% a > A1 – 5% 



 
Skladovateľnosť  Pri teplotách od +5°C do < +40°C v pôvodnom neporušen. uzavrenom 
                              obale. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.  
Technický list                                 UNILAX SD-20 
 
 
Záručná lehota 12 mesiacov pre balenie do 15kg. Pre ostatné balenie je záručná doba 
                           6Mesiacov. 
Čistenie   Materiál:   ihneď vodou / ruky: pasta na ruky, mydlo a voda. 
Bezpečnosť   Dodržujte bežné hygienické opatrenia. 
                          Vyhotovené dňa: 01.02.2008 
 
 
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené 
na objektívom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec 
uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú 
však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o 
vhodnosti použitia vlastnými skúškami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


