PRODUKTDATENBLATT
TECHNICKÝ
LIST VÝROBKU
Parkettklebstoff
Parketové
lepidlo

UZIN MK 73
Silnì rozpouštìdlové
lepidlo
na bázi umìlé pryskyøice
pro lepení parket
Stark
lösemittelhaltiger
Kunstharzklebstoff
für Parkett

Anwendungsbereiche:
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Kunstharz-Lösemittelklebstoff
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DIN EN
14 293 podle
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pryskyøice
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293 k lepení parket.
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Hinweis: Lösemittelklebstoffe werden gemäß TRGS 610
Upozornìní:
Rozpouštìdlová
lepidla budou
podle TRGS
immer
mehr eingeschränkt,
wasserhaltige
Dispersionskleb610 stále
více
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obsahující disperzní
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Parkett und Untergrund.
z. B. 1-K PUR Parkettklebstoff UZIN MK 95
Napø.
1KPUR
parketové lepidlo
UZIN
z.
B. 2-K PUR
Parkettklebstoff
UZIN MK
92 SMK 95
Napø.
2KPUR
parketové
lepidlo
UZIN
z. B. 1-K PUR Parkettklebstoff UZIN MK 100 MK 92 S

Napø.

1KPUR parketové lepidlo UZIN MK 100

Produktvorteile / Eigenschaften:
Pøednosti výrobku / vlastnosti:

Gebrauchsfertiger Lösemittelklebstoff mit sehr guten VerRozpouštìdlové
lepidlo pøipravené
použití s velmi
arbeitungsund Endeigenschaften.
DiekFreisetzung
erheblidobrými
zpracovatelskými
a koneènýmivlastnostmi.
cher
Mengen
an Lösemitteldämpfen
macht AnwendungsUvolòování znaèného
množství rozpouštìdlových
einschränkungen
und Schutzmaßnahmen
erforderlich (siehe
par zpùsobuje
omezení použití a jsou nutná ochranná
„Arbeitsund Umweltschutz”).

opatøení (viz „Ochrana práce a životního prostøedí“).

Modifizierte
Polyvinylacetat-Harze.
Pojivo: Modifikované
pryskyøice
polyvinylacetátu.
Wasserfrei vodu
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3
verstreichbar
X
Velmi
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3
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3
X
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plasticky
tvárné
Hartplastisch
verformbar
3
X Vysoká
smyková pevnost
Hohe Scherfestigkeit
3
X Velmi
širokýAnwendungsbereich
rozsah použití
Sehr breiter
3
X
GISCODE
S
3
/ velký
obsah
GISCODE
S
3
/ Stark
lösemittelhaltig
3

Technická data:
Technische Daten:

Druh balení:
Gebindeart:
Dodávané balení:
Liefergrößen:
Skladovatelnost:
Lagerfähigkeit:
Barva:
Farbe:
Bezpeènostní znaèení:
Gefahrenmerkmale:
Teplota pøi zpracování:
Verarbeitungstemperatur:
Spotøeba:
Verbrauch:
Doba odvìtrání:
Ablüftezeit:
Doba kladení:
Einlegezeit:
Pochùzné / zatížitelné:
Belastbar:
Broušení / lakování:
Schleifen/Versiegeln:
* Pøi 20 °C a normálních podmínkách.

nádoba z bílého plechu
Weißblech-Eimer
25 kg
25 kg
nejménì 12 mìsícù
mindestens 12 Monate
svìtle béžová
hellbeige
viz „Ochrana práce a životního prostøedí“
siehe „Arbeits- und Umweltschutz”
nejménì 15 °C na podlaze
mind. 15 °C am Boden
800 – 1200 g/m2
800 – 1200 g/m2
žádná*
keine*
5 – 10 minut *
5 – 10 Minuten*
po 2 – 3 dnech *
nach 2 – 3 Tagen*
viz „Dùležitá upozornìní“
siehe „Wichtige Hinweise”

* Bei 20 °C und Normalbedingungen.
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UZIN MK 73
Pøíprava podkladu:

Dùležitá upozornìní:

Podklad musí být dostateènì rovný, pevný, bez trhlin,
suchý, èistý a zbavený látek, které omezují pøilnavost.
Cementové a kalciumsulfátové potìry musí být
obroušeny a vysáty.

X

Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a
doporuèení a pøi nedostatcích oznámit pochyby. U
parketáøských prací se doporuèuje zvláštì peèlivá
kontrola podkladu.
Pøídržnost snižující nebo labilní povrchové vrstvy
a rovnìž staré zbytky lepidla apod. dùkladnì
odkartáèovat, odbrousit, odfrézovat nebo otryskat.
Podklad dùkladnì vysát.
Nerovné nebo velmi hrubé podklady penetrovat
univerzální penetrací UZIN PE 360 stìrkovat stìrkovací
hmotou pro parkety UZIN NC 174 v nejmenší tloušťce
3 mm, nebo rychlou stìrkovací hmotou UZIN NC
172 BiTurbo v nejmenší tloušťce 2 mm, pro dosažení
rovinnosti odpovídající pøedpisu výrobce.
Nevystìrkované cementové nebo kalciumsulfátové
potìry pøed kladením penetrovat k použití pøipravenou
penetrací na bázi umìlé pryskyøice UZIN PE 317 a
nechat cca 30 minut schnout. Døevotøískové desky
pøebrousit
Dbát na informace o použitých výrobcích.
Pøi pøípravì podkladu dbejte ÈSN 74 45 05 / STN 74
45 05!
Zpracování:
1. Lepidlo pøed upotøebením zamíchat, potom vhodnou
zubovou lištou (viz „Údaje o spotøebì“) nanést
rovnomìrnì na podklad. Nanést jen tolik lepidla na kolik
je možno v dobì do cca 10 minut položit parkety.
2. Parketové díly položit do lepidlového lože lehkým
posuvným pohybem. Dbát na co možná celoplošné
smoèení rubu parket.
3. Mezi stìnou a parketami dodržet pomocí klínù mezeru
10 – 15 mm. Klíny ihned po položení odstranit.
4. Náøadí ihned po upotøebení oèistit rozpouštìdlem
UZIN-VE 173

X

X

X

Originální balení je pøi chladném, suchém uskladnìní
nejménì 12 mìsícù skladovatelné. naèaté balení peèlivì
tìsnì uzavøít a obsah rychle spotøebovat.
Nejlépe zpracovatelné pøi 18 – 25 °C, teplotì podlahy
nad 15° C, relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Nízké
teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu kladení,
tuhnutí a schnutí.
Položené plochy jsou pochùzné podle druhu parket,
množství lepidla a klima v místnosti nejdøíve po 2 – 3
dnech a teprve brousit a lakovat povrch, když je lepidlo
úplnì vytvrzené a parkety aklimatizovány.
Dbát mimo jiné na následující normy a doporuèení:
– DIN 18 356 „Parketáøské práce“
– Doporuèení Prùmyslového svazu výrobcù lepidel
„Lepení parket“
– Doporuèení TKB „Lepení parket“ 03/2007
– Doporuèení ZDB „Elastické podlahoviny, textilní
podlahoviny a parkety na vyhøívaných podlahových
konstrukcích“
– Doporuèení TKB „Posuzování a pøíprava podkladù pro
podlaháøské a parketáøské práce“ 06/2004
– Doporuèení BEB „Posuzování a pøíprava podkladù“
02/2002.

Ochrana práce a životního prostøedí:
GISCODE S 3 – Silnì rozpouštìdlové. Obsahuje metanol. Tøída nebezpeènosti B
podle VbF. Charakteristika F: „Lehce vznìtlivé“ a Xn: „Pøi vdechnutí zdraví škodlivé“.
Zabránit kontaktu pokožky s tekutým výrobkem a vdechnutí rozpouštìdlových par.
Rozpouštìdlové páry mohou tvoøit se vzduchem výbušné smìsi. Pøi a po zpracování
dobøe vìtrat. Nekouøit, zabránit manipulaci s otevøeným svìtlem a ohnìm. Zabránit
tvoøení jisker, proto vyøadit z provozu všechny elektrické pøístroje, vypínaèe apod. Pøi
zpracování používat ochranný krém na pokožku a ochranné rukavice.
Dbejte mezi jiným na: Pøedpisy VbF, GefStoffV a TRGS 610, bezpeènostní upozornìní
na etiketì nádoby, v bezpeènostním listì, v informacích o skupinì výrobkù a pokynù
vzorového provozu Odborných stavebních spoleèenství pro výrobky s GISCODE S 3.

Likvidace:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace,
vod nebo do zemì. Kovové nádoby vyprázdnìné, vyškrábané popøípadì bez kapek jsou
recyklovatelné (Interseroh). Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovnìž shromáždìné
tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu
jsou stavební odpad.

Údaje o spotøebì:
Druh parket

Zubování

Spotøeba

Mozaikové
parkety

B3

800 – 1000 g/m2

B 11

1000 – 1200 g/m2

B 11

1000 – 1200 g/m2

Vysoce hranìné
lamelové
parkety
Vlysové /
vícevrstvé
parkety

Tyto údaje vychází z našich peèlivých výzkumù a zkušeností. Rozmanitost souèasnì použitých materiálù, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a pøi zpracování však nemohou být
námi jednotlivì kontrolovány nebo ovlivnìny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveništì a správném použití výrobku. V pøípadì pochybností provést
vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smìrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveøejnìním této informace o výrobku pozbývají všechny døíve
vydané informace svou platnost.
07.08 / 07.08 / 3.000 / leR / CZ / 11.08 / JiBa

