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LEPIDLO NA PARKETY LA 544
PARKETTKLEBSTOFF LA 544

VÝROBEK

Velmi hodnotné jednosložkové lepidlo s minimálním obsahem vody a rozpouštědel na bázi
syntetických pryskyřic, bez obsahu metanolu, s mírným zápachem, s vysokou počáteční pevností
a pevností v drážkách.

POUŽITÍ

v interiéru
k lepení vlysů, mozaikových parket, parket s vysokou hranou a třívrstvých „fertigparket“.
Vhodné pro podlahové vytápění.

PODKLAD

Podklad musí být zbavený prachu, špíny, oleje, tuků, vosků, rozpouštědel a volných částic, musí
odpovídat požadavkům platných norem (ÖNORM B 2236/1 a B 2232).
Vhodné použití:
na
cementové potěry, dřevotříska, anhydritové potěry

Použití s omezením (po konzultaci):

Nevhodné použití:
na
plasty, kov, vodoodpudivé podklady

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Balení:

kbelík 20 kg

24 kbelíků / 480 kg na paletě

Skladování:
Spotřeba:

cca 12 měsíců v suchu a chladu, v dobře uzavřeném originálním obalu, při teplotě
nad +5°C
cca 0,7 – 0,9 kg/m2 podle druhu parket a podkladu

Technické údaje:

(platí pro teplotu 20°C a 60 relativní vzdušnou vlhkost)

Specifická hmotnost:
Doba pro pokládku:
Konečná pevnost:
Ideální teplota pro zpracování:

cca 1,39 g/cm3
cca 10 – 20 minut
po cca 72 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).
Místa povrchu s menší přídržností, labilní místa povrchu nebo zbytky lepidel nutno odstranit
přebroušením, frézováním nebo otryskáním.
Potěry s podlahovým vytápěním penetrujte neředěným Murexin Hloubkovým základem D7,
v případě velmi nasákavého podkladu penetraci zřeďte vodou v poměru 1 : 1.
Potěry bez podlahového vytápění penetrujte v závislosti na jejich vlastnostech (nasákavosti),
nerovné nebo velmi hrubé povrchy vyrovnejte vhodnou Murexin vyrovnávací hmotou, stěrku
nanášejte v minimální tloušťce 3 mm. Přestěrkované povrchy přebruste.

Míchání:

Zpracování: Lepidlo nanášejte doporučenou zubovou stěrkou (s velkými zuby) celoplošně na
podklad. Doba pro pokládku je cca 10 - 20 minut, proto naneste lepidlo jen na takovou plochu, na
kterou můžete během této doby parkety položit. Parkety pokládejte do lože lepidla lehkým posuvným
pohybem a pevně poklepejte tak, aby byla rubová strana parkety pokryta lepidlem po celé své ploše.
Nejdříve cca 72 hodin po nalepení lze provést první přebroušení parket.
Nižší teploty prodlužují, vyšší teploty naopak zkracují dobu pro pokládku, dobu tuhnutí a dobu
tvrdnutí lepidla.
Další zpracování:

OCHRANA
PŘI
PRÁCI

Při zpracování a likvidaci dbejte pokynů a opatření uvedených na obalu výrobku a v Bezpečnostním
listu.

DŮLEŽITÉ

Dbejte obecně závazných norem, předpisů a technických listů týkajících se podkladu.
Nezpracovávejte při teplotách pod +10°C. Chraňte před mrazem. Před použitím dobře promíchejte.
Dodržujte doporučení výrobců parket.

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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