
TECHNICKÝ LIST BARKIET penetrace 1G-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.

Charakteristický:

Penetrace vhodná pro lepidlo Barlinek 1G-950. Jednosložková, rychleschnoucí penetrace vhodná pro 
nanášení na savé i nesavé podklady před pokládkou podlah Barlinek na následující podklady: 
cementové a anhydritové, betonové, dřevotřískové desky a staré podklady s lepidly.
Bez rozpouštědel. Velmi nízká úroveň emisí PLUS [EMICODE EC 1 PLUS]

Technické data: 

 Teplota zpracování: minimálně 15 ° C na podkladu
 Optimální podmínky aplikace: 45 - 65% relativní vlhkosti a teplot mezi 18 a 25 ˚C
 Spotřeba: cca. 90 - 200 g / m2 na vrstvu, v závislosti na typu podkladu
 Doba schnutí:před aplikací  lepidla BARLINEK 1K-950: 120 - 150 minut *.

* Při teplotě 20 ° C při relativní vlhkosti vzduchu 65%.

Podklad:

Podklad musí být rovný, pevný, bez trhlin, stabilní, suchý a bez látek, které mohou snižovat přilnavost 
(např. zbytky sádry, barvy, prachu). Pokud je to možné, odstraňte zbytky starých lepidel ze starého 
povrchu podlahy. Uvolněné úlomky a prach musí být pečlivě vysát. Nestejnoměrnost podkladu nesmí 
překročit 2 mm při kontrole 2 m vodováhou. Podlaha musí mít pevnost ve smyku minimálně 2,0 N / 
mm2.

Aplikace:

Naneste rovnoměrně s nylonovým plyšovým válečkem, jemně pórovitým pěnovým válečkem. Vyhněte 
se kalužím. Pokládání parket pomocí lepidla Barlinek 1K-950 musí probíhat do 48 hodin. Čerstvé skvrny 
způsobené penetrací je třeba ihned vyčistit čistým hadříkem. Materiál opatřený základním nátěrem lze 
odstranit pouze mechanicky. Je třeba dodržovat pokyny výrobce pro pokládání podlah včetně všech 
závazných norem a předpisů. V případě pochybností proveďte před použitím zkušební aplikaci. 

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

Norna / atestace / certyficates:  EC1plus

Balení: 5 L 

Index: KLJ-GR5-1G950 

EAN:  5906737983102 

Popis: Penetrace vhodná pro lepidlo Barlinek 1G-950
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TECHNICKÝ LIST BARKIET penetrace 1G-950 

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.

Logistic:  

Obsah
1 balení

Obsah
1 balení
brutto

Rozměr
1 balení

Počet 
balení na
paletě

Váha zboží na 
paletě

Rozměry 
palety 

Váha celé 
palety

5 l 6,04 kg 280x192x126 60 362,4 kg 1200x800x700 380,4 kg 

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