
Technický list v. 1/2013

Lepidlo na parkety

CHEMOS SPU-60 

Specifické vlastnosti:

Vhodné na lepení:

Vhodné podklady (i s podlahovým vytápìním):

Vhodné podkladové nivelaèní hmoty:

žádné škodlivé pùsobení s laky, oleji a tmely (žádná migrace zmìkèovadel)

žádná zdravotní a ekologická rizika 

možnost použití na témìø všechny podklady bez nutnosti použití penetrace

velmi dobrá pøilnavost na všechny bìžné druhy podkladù a døeva

zbytky lepidla je možné lehce oèistit a odstranit z povrchovì upravených podlah

lehce omyvatelné z rukou, ruky neèernají

vhodné na podklady s podlahovým vytápìním

lepidlo tuhne chemickou reakcí s okolní vlhkostí (ze vzduchu, z podkladu,...)

výborná stabilita høebenu

elastické, chrání podklad pøed smykovými (tahovými) silami

dlouhá otevøená doba pro pokládku parket - 60 min.

vícevrstvé parkety podle normy ÈSN EN 13489

parketové vlysy s perem a drážkou podle normy ÈSN EN 13226 (max. 75 x 600 mm)

betonové a cementové potìry

anhydritové potìry

døevìné podklady (parkety, palubka)

døevotøískové desky, OSB desky

CHEMOS nivelaèní hmoty na podlahy

pískový litý asfalt (po napenetrování epoxidovou penetrací CHEMOS EP 19)

CHEMOS Standard 30

CHEMOS Special 35

CHEMOS Extra 60N

CHEMOS Elastic 45

CHEMOS Expres 50

Elastické jednosložkové PU lepidlo modifikované silanem na lepení parket podle normy 
EN 281 a normy EN 14293.

Technická data

Barva béžová

1.000 - 1.200 g TKB B11

1.200 - 1.350 g TKB B15

Doba pro pokládku cca 60 minut pøi 20°C

Zatížitelnost po 24 - 48 hodinách

Balení 18 kg plastový kbelík

Trvanlivost min. 12 mìsícù

Vnitøní klimatické podmínky pøi práci 

2Spotøeba na m

s výrobkem min. 15°C, max. 75% relativní vlhkost, upøednostòujeme 
max. 65 %
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Pøíprava podkladového materiálu

Zpracování

Èištìní

Zatížitelnost

Ostatní pokyny

Ochrana pøi práci

Zneškodòování

Skladování

Záruèní doba

Omezení záruky

Podklad musí být rovný, trvale suchý, èistý, mírnì drsný, savý, bez trhlin, pevný v tlaku a tahu podle ÈSN 74405 a jiných 
pøíslušných platných  norem. Nátìry, nesoudržné èásti, cementové mléko, mastnota a pod. musí být dùkladnì odstranìné. 
Mechanické opracování podkladu - obroušení nebo frézování, je potøebné vykonat na základì typu a stavu podkladu 
(pøebroušení podkladu doporuèujeme udìlat vždy). Trhliny a mezery, kromì dilataèní spár nebo jiných konstrukcí 
podmínìných prvkù uzavøete pomocí zalévací pryskyøice a spojovacích prvkù od firmy CHEMOS. Otvory a prohlubeniny je 
možné vyplnit opravným tmelem CHEMOS OT 101 nebo OT 303. Pøípadné nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelaèní hmotou 
CHEMOS v tlouš�ce min. 2 mm.

Betonové a cementové podklady v dobré kvalitì není potøeba ve vìtšinì pøípadù penetrovat. Anhydritové podklady 
pøebruste a vysajte prach. Staré nekvalitní podklady a pískový litý asfalt je tøeba po pøebroušení napenetrovat epoxidovou 
penetrací CHEMOS EP 19.

Lepidlo musí mít správnou pokojovou teplotu. Po otevøení odstraòte ochrannou fólii ( i s pøípadným zatvrdlým lepidlem v 
tenké vrstvì pod ní). Pokud je potøebné promíchejte. Naneste lepidlo špachtlí s pøíslušným zuby na podklad, pøitom zabraòte 
nahromadìní lepidla na jednom místì a ani nenanášejte tlusté vrstvy, to zabezpeèíte pomocí rovnomìrného tahání zubové 
špachtle. Parkety položte v zadaném èase pro pokládku do lepidla, krátce zasuòte a pevnì pøitlaète. Zabraòte postøíkání 
hran. Øiïte se pokyny výrobce parket pro pokládku. Dodržujte vzdálenost od stìn a pevných konstrukèních prvkù min. 10 
mm. Ihned po pokládce odstraòte z dilatací distanèní klíny. Nejménì 24 hodin po položení po parketách nechoïte.

Pøípadné neèistoty lepidla na parketách je možné v závislosti od stupnì vytvrzení odstranit pomocí pøíslušného èisticího 
prostøedku spoleènosti CHEMOS. Vliv èisticího prostøedku na povrch parket, které byly povrchovì ošetøené ve výrobním 
závodì, napøed zkontrolujte na zakrytém místì nebo na vzorku podlahy.

Odstranìní vytvrzených zbytkù lepidla je možné odstranit relativnì lehce mechanickým zpùsobem a to až do úplné 
èistoty, zabraòte ale delšímu pùsobení na povrchovou vrstvu parket z dùvodu možného vlivu.

Je závislá na teplotì okolí, zpravidla po 24 - 48 hodinách, broušení a povrchová úprava po 2 až 4 dnech.

Lepidlo tuhne reakcí s vlhkostí (napø. ze vzduchu, døeva nebo podkladu). Rychlost tuhnutí se ještì urychlí vyšší teplotou 
okolí. Doba tuhnutí v celém prùøezu se zvyšuje spolu s tlouš�kou vrstvy lepidla.

Uzavøené v originálním obalu, v suchu, chránìné pøed pøímým sluneèním záøením pøi teplotì + 10°C až + 25°C.

12 mìsícù od data výroby na víèku.

Výše uvedené informace odpovídají souèasnému stavu technického vývoje. V každém pøípadì platí jako nezávazné informace, protože 
naše spoleènost nemá žádný vliv na pøípadnou pokládku a ani na podmínky pro pokládku, které jsou pro každý pøípad aplikace individuální. 
Nároky, které vyplývají z tìchto informací, jsou proto vylouèené. To stejné platí i pro obchodní a technickou poradenskou službu, která je 
bezplatná a která je k dispozici s nezávaznými informacemi. Doporuèujeme Vám, abyste vykonali vlastní pokusy, a to v dostateèné míøe se 
zamìøením na to, abyste se pøesvìdèili, zda je výrobek vhodný na Vámi plánovaný úèel použití.

Uvedené informace jsou založené na souèasných poznatcích, zkušenostech a testovaní výrobce. Zároveò si výrobce vyhrazuje právo 
na zmìnu textu. S uvedením tohoto listu všechny pøedcházející ztrácejí platnost. 

Aktualizace 01.01.2013.

Specifické informace o výrobku, pokud jde o jeho složení, vlivy na životní prostøedí, èištìní a odpovídající opatøení pøi jeho 
likvidaci, naleznete v Bezpeènostním listu.

Zneškodòujte v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb.o odpadech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù. Zabraòte úniku do kanalizace. Zbytky smìsi posbírejte, smíchejte s vodou, nechejte ztvrdnout a 
zneškodnìte jako stavební odpad.
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