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LEPIDLO NA PARKETY MS 577
PRUŽNÉ
PARKETTKLEBSTOFF ELASTISCH MS 577

VÝROBEK

Velmi kvalitní jednosložkové elastické lepidlo na bázi MS technologie, neobsahuje vodu ani
rozpouštědla, tlumí výrazně kročejový hluk, má velmi nízký obsah emisí – EC1.

POUŽITÍ

v interiéru
k lepení vlysových a mozaikových parket, parket s vysokou hranou, exotických dřev a masivních
prkenných podlahovin, k lepení hotových parket s výrazným útlumem kročejového hluku, tabulových
parketových dílů a laminátových podlah (nutno předem vyzkoušet). Vhodné pro podlahové vytápění.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, zbavený prachu, špíny, oleje, tuků, vosků, rozpouštědel a volných částic,
musí odpovídat požadavkům platných norem.
Vhodné použití:
na
cementové potěry, anhydritové potěry, dřevotřísku, litý asfaltový potěr

Použití s omezením (po konzultaci):

Nevhodné použití:
na

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Balení:

kbelík 14 kg

36 kbelíků na paletě, tj. 504 kg na paletě

Skladování:

cca 8 měsíců v suchu a chladu, v dobře uzavřeném originálním obalu, při teplotě
nad +5°C

Spotřeba:

cca 0,6 – 0,9 kg/m2 podle druhu parket, podkladu a použité zubové stěrky

Technické údaje: (platí pro teplotu 20°C a 60 relativní vzdušnou vlhkost)
specifická hmotnost:
doba pro pokládku:
konečná pevnost:
ideální teplota pro zpracování:

3

cca 1,55 g/cm
cca 40 – 45 minut
po cca 48 hodinách
+16°C až +22°C
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DOPORUČENÉ Doporučené nářadí pro zpracování: zubová stěrka velikosti B3, PK.
ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:
Podklad musí být připraven podle odpovídajících norem, popřípadě opatřen základním nátěrem a
vhodnou stěrkou. Doporučujeme provést přípravu podkladu odpovídajícími výrobky Murexin.
Pokládané parkety přizpůsobte povrchové teplotě podkladu (ideálně +16°C až +22°C).
Podklady s podlahovým vytápěním penetrujte Murexin Základním nátěrem PU 5 (u nenasákavých
podkladů nátěr posypte křemičitým pískem).
Ostatní podklady penetrujte dle potřeby, např. silně savé podklady. Pokud vlastnosti podkladu
odpovídají příslušným normám, penetrace není nutná.
Stěrkované podklady před lepením pečlivě přebruste.
Míchání:

Zpracování: Lepidlo nanášejte doporučenou zubovou stěrkou (s velkými zuby) celoplošně na
podklad. Doba pro pokládku je cca 40 – 45 minut. Parkety pokládejte do lože lepidla lehkým
posuvným pohybem a pevně poklepejte tak, aby byla rubová strana parkety pokryta lepidlem po celé
své ploše.
Nalepená plocha je pochozí po cca 24 hodinách, při nižších teplotách je tuhnutí pomalejší.
Nejdříve cca 48 hodin po nalepení lze provést první přebroušení parket.
Vlhkost lepeného materiálu musí odpovídat platným normám, vždy dodržujte doporučení výrobce pro
pokládku.
Vrstva Murexin Lepidla na parkety MS 577 pružného tlumí smykové síly a zamezuje tak přenosu
nežádoucích sil do podkladu.
Lepidlem znečištěný povrch lepeného materiálu lze po dobu 1 – 2 hodin lehce, jen pouhým třením
prstů odstranit, po dokonalém vytuhnutí však lze lepidlo odstranit pouze mechanicky.
Další zpracování:

OCHRANA
PŘI
PRÁCI

Specifické informace o výrobku, jeho složení, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci
naleznete v Bezpečnostním listu.

DŮLEŽITÉ

Dbejte obecně závazných norem, předpisů a technických listů týkajících se podkladu.
Nezpracovávejte při teplotách pod +10°C. Chraňte před mrazem. Již otevřená balení pečlivě
utěsněte folií a pokud možno co nejdříve zpracujte. Případný povlak odstraňte, zabraňte jeho
vmíchání do hmoty lepidla.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Přebíráme záruku za kvalitu našich výrobků, nikoliv však za jejich
úspěšné použití, které nepodléhá naší kontrole. Způsob použití je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Vyhrazujeme si právo na možné změny v rámci dalšího technického vývoje.
S vydáním nového technického listu pozbývají předchozí platnost. Naši technici Vám rádi poradí.

internet: www.murexin.cz
e-mail: murexin@murexin.cz

MUREXIN spol. s r.o.
Brněnská 679
664 42 Modřice
tel. 548 426 713, fax. 548 426 721
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