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TECHNICKÝ LIST BARKIET LEPIDLO 1K-950

Tento dokument je informativní. Nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo specifikací kvality a nemůže být podkladem pro reklamaci. Použití poskytnutých 
informací, jakož i používání výrobku nejsou kontrolovány Distributorem, a proto je odpovědností uživatele určit bezpečnost aplikace.

Vlastnosti:
Flexibilní, pevný spoj, široký rozsah použití, bez vody, nízké emise.

Charakteristika

Pro Barlinek bylo speciálně vyvinuto jednozložkové lepidlo na bázi hybridního polymeru pro
dřevěné podlahy a lze je aplikovat na většinu podkladů.
Lepidlo je vhodné pro pokládku vícevrstvých podlahových desek, masivních podlahových krytin, parketových mozaik, 
tradičních parket, vícevrstvých parket, průmyslových parket 16 - 22 mm a parketových podlah z exotického dřeva na 
podlahách. Lepidlo může být aplikováno na cementové a anhydritové podlahy, betonu, dřevotřískových desek V 100 a desek 
s oboustranými orientovanými prameny (OSB). Lepidlo je vhodné pro pokládku na podlahového vytápění.

Bez rozpouštědel, flexibilní po nastavení. Lepidlo by mělo být používáno výhradně uvnitř budov.
Velmi nízké emise [EMICODE EC1 PLUS]
Technické data: 

 Teplota zpracování: minimálně 15 ° C na podkladu
 Optimální podmínky aplikace: 45 - 65% relativní vlhkosti a teplot mezi 18 a 25 ˚C
 Otevřená doba: 30-40 minut *
 možnost chůze: po 18 hodinách **
 Finální vytvrzení: po 5 - 7 dnech *.

* Při teplotě 23 ° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.    ** závisí na tloušťce spoje / rychlosti křížení cca. 1,9 mm / 24 h

Spotřeba:

 cca 1000 - 1400 g / m2, pro zuby číslo B11, pro vícevrstvé podlahové desky a další typy parket

 cca 900 g / m2, pro zuby číslo B3, pro parkety mozaika.

Příprava podkladu:
Podlaha by měla být  obroušena a poté důkladně vysáta. Podkladové podlahy musí být opatřeny základním nátěrem 
vhodným pro lepidlo Barlinek 1G-950. Podklad musí být rovný, pevný, stabilní, bez trhlin, suchý a bez látek, které by mohly 
poškodit přilnavost (sádry, nátěrových hmot, prach). Přípustná vlhkost podkladu je následující:

 cement ≤ 2,0 % CM,

 anhydrit ≤ 0,5 % CM,

 dřevo ≤ 9,0 % CM.
Nestejnoměrnost podkladu nesmí překročit 2 mm při měření 2 m vodováhou. Podklad musí mít pevnost ve smyku minimálně 
2,0 N / mm2. Speciální samonivelační směsná vrstva na parkety by měla být nalita na extrémně nerovnoměrné podlaží a na 
ty, které nesplňují požadavky. Základní nátěr a samonivelační vrstva pro parkety musí být důkladně suchá.

Index: KLJ-POD-1K950 

EAN:  5906737983096 

Popis: Jednosložkové lepidlo připravené k použití na bázi 
hybridního polymeru
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TECHNICKÝ LIST BARKIET LEPIDLO 1K-950

Návod:

Před použitím ponechte v klidu nádobu s lepidlem dokud nedosáhne teploty okolí. Po otevření nádoby odložte fólii. 
Odstraňte oschlý povrch, pokud se vytvoří. Optimální podmínky pro pokládku parket: teploty mezi 18 a 25 ° C a 
relativní vlhkost vzduchu mezi 45 a 65%. Lepidlo rovnoměrně rozprostřete na podklad vhodnou ozubenou stěrkou. 
Nanášejte pouze takové množství lepidla, které může být pokryto podlahou do 30 - 40 minut. Podlahové prvky 
položte na lepidlo, lehce zatlačte a posuňte vodorovně. Zvláštní pozornost věnujte správnému zakrytí parketového 
dna lepidlem. Mezi podlahou a stěnou ponechte dilataci 10 - 15 mm. Po pokládce parket odstraňte dilatační klíny. 
Čerstvé skvrny způsobené lepidlem je třeba ihned vyčistit čistým hadříkem. Dokončovací práce, jako je broušení, 
lakování nebo olejování, lze provádět pouze tehdy, když je lepidlo kompletně vytvrzeno. Pokud je lepidlo použito k 
lepení chemicky modifikovaného dřeva, velmi mastných druhů exotického dřeva a parket lakovaných na obou 
stranách, je třeba se obrátit na technického poradce. Je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců parket a 
všech dalších platných národních norem a předpisů. V případě pochybností proveďte testovací lepení.

Skladování:

Skladování je 12 měsíců, pokud je lepidlo skladováno na chladném a suchém místě.

Bezpečnost:
Udržujte mimo dosah dětí.EUH208 Obsahuje N- (3- (tri-methoxysilyl) propyl) ethylendiamin, dioktyltinbis 
(acetylaceton).Může vyvolat alergickou reakci.
Normy / atestace / certyficates:

 EN 14293

 EC1plus

Balení: 15kg

Logistic:  

Obsah
1 balení

Obsah
1 balení
brutto

Rozměr
1 balení

Počet 
balení na
paletě

Váha zboží na 
paletě

Rozměry 
palety 

Váha celé 
palety

15 kg 15,46 kg 256x293x257 44 680,24 kg 1200x800x1280 701,24 kg 

Varování: 
!!! odpadní materiál likvidovat jako stavební odpad !!!

Distributor: 

BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce 
tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00 

Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností výrobce výrobku a byly poskytnuty v dobré 
víře v souladu s pravidly výrobce a jeho dodavatelů. Navržené postupy jsou považovány za univerzální, ale každý uživatel tohoto materiálu by 
se měl všemi možnými způsoby, včetně kontroly konečného výrobku, ujistit o vhodnosti dodávaných materiálů pro dosažení zamýšlených 
účelů. Výrobce ani distributor ani jejich zástupci nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku špatného nebo nesprávného 
použití těchto materiálů.

Tento dokument je informativní. Nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo specifikací kvality a nemůže být podkladem pro reklamaci. Použití poskytnutých informací, 
jakož i používání výrobku nejsou kontrolovány Distributorem, a proto je odpovědností uživatele určit bezpečnost aplikace.




