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EMFIPARQUET PRO PLUS       

 

POPIS 

EMFIPARQUET PRO PLUS  jednozložkové elastické lepidlo , ktoré v reakcii so vzdušnou 

vlhkosťou vytvára trvalú a elastickú hmotu s vysokou lepivosťou. 

 

EMFIPARQUET PRO PLUS neobsahuje izokyanáty a ani silikóny. 

 

EMFIPARQUET PRO PLUS spĺňa požiadavky normy NF EN 14293 a je certifikovaný 

FCBA (french Wood and Furniture Technical Centre) na lepenie drevených parketových 

podláh, ktoré sú vyrobené v súlade so štandartami NF B 54-008 a lepené v súlade so 

štandartami NF P 63-202 (DTU 51.2): 

- certifákt n° 07/CTBA-IBC/PHY/91 ( masívny dub do veľkosti 15x160 mm) 

- certifákt n° FCBA.IBC.342.371-ChD-N°2010.076.337 ( masívny dub do veľkosti 20x180 

mm) 

Klasifikácia EMICODE EC1-R garantuje veľmi nízké emisie VOC alebo rozpúšťadiel ( 

menej ako 500µg/m
3 

meraná po 10 dňoch). 

 

POUŽITIE                                                                                                                                

EMFIPARQUET PRO PLUS je špeciálne navrhnuté pre lepenie všetkých typov drevených 

parketových podlách dokonca aj veľkých rozmerov ( do 20x180 mm. 

Pri masívnych drevených parketách veľkých rozmerov ( dlhých, širokých, hrubých) treba 

klásť dôraz na zabezpečenie dôkladného kontaktu medzi lepidlom a parketami. Preto je nutné 

aplikovať väčšie množstvo lepidla a následne plochu zaťažiť aź do úplnej polymerizácie 

lepidla. 

Lepidlo má výbornú priľnavosť aj bez primeru na väčšinu povrchov ako napr.  drevo, vode 

odolná drevotrieska, betón alebo anhydritové podklady, dlažbu, kameň.                                                                                                                             

Aplikácia je jednoduchá a lepidlo nie je agresívne na lak. 

EMFIPARQUET PRO PLUS po polymerizácii zostáva pružné a tým výrazne zlepšuje 

akustický komfort parkietovej podlahy. 

EMFIPARQUET PRO PLUS je vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči teplote a vlhkosti 

vhodné aj na pokládku parkiet v obtiažnych podmeinkach ( podlahové vykuvanie, kúpelne ,...)                                                                                                                                                                                                                                        

Pri podlahovom kúrení musí byť lepidlo aplikované celoplošne. Takto je vhodné  pre masívne 

parkety až 15mm hrúbky a 160mm šírky a pre plávajúce podlahy šírky až 320 mm. 

EMFIPARQUET PRO PLUS je vhodné aj pre použitie s reverzibilnými klimatizačnými 

jednotkami ( podlahové kúrenie aj chladenie), samozrejme ak to garantuje pre parkety  aj ich 

výrobca. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vzhľad thixotropna pasta

Farba slabo žltá

Viskozita pri 23°C

Brookfield RVT/hrot 7/5rpm: 

230 000±50 000mPa.s

Hustota pri 20°C 1,70±0,05

Aplikačná teplota 15 až 35°C

Počiatok tuhnutia povrchu 

pri 23°C a 50% HR 50 až 80min*

Rýchlosť vytvrdzovania pri 

23°C a 50% HR 3 mm/24h

Konečná tvrdosť A (ISO 868-

3s) cca 70

Teplotná odolnosť spoja  -40 až +90°C

Odolnosť kyselinám a zásadammierna

Špecifické údaje

Otvorený čas pri 23°C a 

50%RH:40min*                                       

Odolnosť pri pretrhnutí (DIN 

281): cca 11daN/cm
2                           

Vode odolnosť: výborná

* táto doba je kratšia pri vyššej teplote a vlhkosti.                                                                                                                                  

Preto je potrebné zabezpečiť , aby pokladka parkiet nikdy nepresiahla otvorenú dobu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť  
k defektom pri lepení. 

 

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE 

Príprava povrchu: 

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných  cudzorodých látok, 

ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia. 

Neaplikujte pri teplote nižšej ako je 5 °C , alebo keď relatívna vlhkosť presiahne 65%. 

V prípade potreby miestnosti vykurujte prípadne vetrajte. 

Povrch podkladu musí byť rovný ( max. tolerancia 5 mm na 2 m) 

Vlhkosť drevených podláh by mala byť medzi 7 až 11%. 

Vlhkosť povrchu: <3% (< 0,5% pre anhydridové potery). 

Anhydridový poter je potrebné pred prácou obrúsiť. 

Podlahové kúrenie musí byť vypnuté 48 hodín pred lepením. Po 7dňoch (od lepenia) je možné 

postupne spustiť podlahové kúrenie. 

Pri obtiažnych podkladoch ( kontaktujte nás) naaplikujte na povrch pred pokládkou  epoxy 

primer EMFIPRIM EPOXY, alebo pred niveláciou P3 samonivelačnými hmotami. 

 

Aplikácia: 

Vhodnou špachtlou rovnomerne rozotrite lepidlo. Parkety pokladajte do vlhkého lepidla. 

Zkontrolujte, či po položení parkety zostáva lepidlo na celej jej spodnej ploche. 

Dodržujte medzeru 10 až 20 mm od stien. 

Podlaha je pocôdzna  po 12 hodinách. 

Pred brúsením, nechajte schnúť najmenej 48 hodín. 

Korkové alebo drevovláknité dosky: 

Lepidlo je vhodné aj pre použite na tieto materiály.  

Na urýchlenie vytvrdzovania je vhodné navlhčiť spodnú stranu materiálov vodnou hmlou (20 

g/m
2
. 
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Čistenie: 

Nástroje môžu byť očistené pomocou EMFINET 683, EMFICLEAN AL handričkou ešte pred 

vytvrdnutím lepidla. 

Po vytvrdnutí je možné len mechanické očistenie. 

  

SPOTREBA  

800- 1200 g/m
2 
v závislosti od podkladu ( stierky B3, B11 alebo TKB 16 ) 

1200 – 1500 g/m
2 

( stierka TKB 16) pre masívne parkety veľkých rozmerov. 

 

 

SKLADOVANIE 

12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote 5 až 25°C. 

 

BALENIE 

6 kg hliníkové sáčky laminované polyetylénom 

- 1 ks v kartóne  

- 3 ks v plastovom vedre 

-  

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POZNÁMKA : 

  Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť 
materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené 
nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným 
centrom. 


